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Ondanks afblazen Rekreatieprojekt, Fraktievoorzitters politieke partijen:

Zwembad „In De Dennen" moet
hoe dan ook behouden blijven
De gemeenteraadsleden en dan in het bijzonder de drie fraktievoorzitters in de commissie Algemeen Be-
stuur hebben de afgelopen jaren heel wat tijd en energie gestoken in het rekreatieprojekt van Burginvest.
Fiat geven aan haalbaarheidsonderzoeken, gelden daarvoor voteren en nog wat aanverwante zaken met in
het achterhoofd dat Vorden straks kan gaan beschikken over een golfbaan, overdekt zwembad, hotel en
vakantiewoningen.
Nu het projekt is afgeblazen en de eerste teleurstellingen /y n verwerkt, wordt getracht om alles op een rij-
tje te zetten. Over één ding zjjn de drie fraktievoorzitters mevr. C. Aartsen-den Harder (CDA), dhr. H.
Tjoonk (WD) en dhr. WJVI. Voortman (PvdA) het roerend eens: Het zwembad „In De Dennen" moet
voor Vorden behouden blijven. (Het zwembad kost de gemeente jaarlijks byna een kwart miljoen gulden,
red.)

Het afhaken van Burginvest mag er
volgens politiek Vorden niet toe lei-
den dat het achtkastelendorp in de
toekomst van een zwembad versto-
ken blijft.
Mevr. Aartsen (CDA): „Het zwem-
bad kun je niet zomaar lichtzinnig af-
stoten. Zwemmen is een elementaire
voorziening. Gezien het rekreatieve
karakter van ons dorp hoort een
zwembad daar gewoon bij. Denk aan
de vele vakantiegangers. Wel zullen
we diep moeten gaan nadenken hoe
we het financieel gaan opzetten", al-
dus mevr. Aartsen.
Dhr. Voortman (PvdA) stelt zich op
hetzelfde standpunt en is er daarbij
van overtuigd dat het financieel ook
moet lukken. „We zullen met het
zwembadbestuur moeten gaan praten
op welke wijze het kostenplaatje bin-
nen de perken kan blijven", zo meent
dhr. Voortman.
Ook dhr. Tjoonk (WD) is van me-
ning dat er tot een andere exploita-
tieopzet moet worden gekomen.
„Voorop staat dat de kinderen gele-
genheid moeten blijven krijgen om te
zwemmen", aldus dhr. Tjoonk.

Bouwvergunning verlenen
Twee van de drie fraktievoorzitters, te
weten de heren H. Tjoonk (WD) en
W.M. Voortman (PvdA) zijn van me-
ning dat de voetbalvereniging „Vor-
den" snel een bouwvergnning voor

een nieuwe akkomodatie moet wor-
den verleend. De voetbalclub heeft
een aanvraag hiertoe al enkele jaren
geleden ingediend. Het geld voor de
akkomodatie staat bovendien al op
een „spaarrekening". De gemeente
kon vanwege het rekreatieplan (de
velden zouden dan gaan verdwijnen)
geen bouwvergunning aan de voetbal-
vereniging geven.

Volgens de heren Voortman en
Tjoonk is er nu geen enkele aanlei-
ding meer om met het verlenen van
de vergunning te wachten. In verband
met het rekreatieprojekt was een be-
drag van 35.000 gulden, dat aanvanke-
lijk voor de renovatie van de velden
was gereserveerd, afgeschreven en
voor andere doeleinden bestemd. De
heren Voortman en Tjoonk vinden
dat deze 35 mille weer snel voor het
oorspronkelijk doel beschikbaar moet
komen.
Mevr. Aartsen (CDA) vindt ook dat
de voetvalvereniging „Vorden" zo snel
mogelijk geholpen moet worden. Zij
voelt er op dit moment nog niet direkt
voor dat er 'n bouwvergunning wordt
afgegeven. „Mijn idee is dat en de
voetbalvereniging „Vorden" en het
zwembadbestuur, de gemeente Vor-
den, de Stichting Vordens Sportpark
en de Vordense Sportfederatie (VSF)
binnen een paar weken om de tafel
moeten gaan zitten om te onderzoe-

ken op welke wijze men elkaar kan
vinden om dan vervolgens met voor-
stellen te komen", aldus de visie van
mevr. Aartsen.

Lesje geleerd
De drie fraktievoorzitters zijn ervan
overtuigd dat er uit het gehele rekrea-
tieprojekt terdege een lesje is geleerd.
„Men had in een veel eerder stadium
tot bindende afspraken met de pro-
jektontwikkelaar moeten komen", zo
zegt dhr. Voortman.
„Samenwerken met particulieren
leidt tot het nemen van risico's, zo is
wel gebleken. In feit heb je als ge-
meente te weinig grip op dit soort si-
tuaties", aldus mevr. Aartsen.

Dhr. H. T^nk (VVD): „We zullen
ons in de ^Komst nog voorzichtiger
moeten gaan opstellen. Als raad zijn
we te goedgelovig geweest. Er wordt
nu gezegd dat er mensen bij zijn die in
het betreffjyade gebied hun grond ex-
treem du^^ilden verkopen. Ik ge-
loof dat niet. Er is zelfs een boer bij
waarvan de projektontwikkelaar be-
paalde stukken grond wel wilde heb-
ben en bepaalde stukken niet. De be-
treffende boer zou dan met een niet-
rendabel stuk grond blijven zitten.
Zoiets moet toch ook betaald wor-
den? Toch logisch?", aldus dhr.
Tjoonk.

Kwart eeuw Garage Groot Jebbink

„Eerlyk zyn in je handel en wandel. Bovendien kun je een zaak alleen maar opbouwen door keihard te
werken, waarbij je de steun van vrouw en kinderen niet kunt missen". Deze woorden sprak Drikus Groot
Jebbink (57), wiens autobedrijf op l juni aanstaande een kwart eeuw bestaat.
Geujktertjjd Wordt die dag het flink uitgebreide pand aan de Rondweg heropend.

Groot Jebbink: „Een paar jaar geleden
had ik al plannen om de zaak te ver-
groten. De showroom en het kantoor
werd te klein, terwijl de werkplaats
ook nodig wat ruimer opgezet diende
te worden. Toen ik wist dat mijn zoon
Jan (26) bij in de zaak zou komen

heb ik definitief besloten om uit te
breiden. Totaal komt er zo'n 270 m2

bij, inklusief een wasplaats voor au-
to's.
Het betekent voor garagebedrijf
Groot Jebbink op deze plek de der-
de uitbreiding. De familie Groot Jeb-

bink vestigde zich hier in 1971.
Alvorens Drikus Qroot Jebbink defi-
nitief zelfstandig het autovak instapte,
verdiende hij zijn brood in eerste in-
stantie als monteur, waarna hij een
poos een firma in trakteren in de Ach-
terhoek vertegenwoordigde.

Drikus Groot Jebbink: „Op gegeven
moment werden de rayons ingekrom-
pen. Ik heb toen maar niet gewacht
hoe alles zou verlopen en ben voor mij
zelf begonnen, in de oude timmerfa-
briek van Meulenbrugge. Drie dagen
in de week, twee dagen werkte ik el-
ders. Verdiensten 75 gulden in de
week! Nog geen twee maanden later
kon ik het andere werk er niet meer bij
doe. Ik verkocht zo nu en dan ook al
een „tweedehands auto", zo zegt Dri-
kus Groot Jebbink, die zich acht jaar
min of meer in die garage moest be-
helpen.

Rondweg
Toen hij de informatie kreeg dat er
rondom Vorden een Rondweg werd
aangelegd, kreeg Groot Jebbink de
kans om daar een stuk grond te kopen
met tevens de mogelijkheid voor een
benzineverkooppunt.
In 1974 werd het kantoor en magazijn
vergroot, terwijl in 1976 de showroom
werd geopend en dan nu in 1988 op-
nieuw een verbouwing.
Drikus Groot Jebbink maakt er geen
geheim van dat hij ook veel te danken
heeft aan het vakmanschap van zijn
monteurs. Zo is bijvoorbeeld chef-
monteur Joop Groot Nuelend vol-
gend jaar 20 jaar bij hem in dienst en
heeft hij de gehele groei van het be-
drijf meegemaakt.
De verkoop van auto's werd een
steeds belangrijker inkomstenbron bij
garagebedrijf Groot Jebbink. De eer-
ste jaren vond de verkoop altijd in de
avonduren plaats. Langzamerhand
kwamen de klanten naar de show-
room om hun keus te maken.
Drikus Groot Jebbink heeftdoelbe-
wust niet gekozen voor e^fcdealer-
schap van een bepaald merk^Aanbie-
dingen genoeg gehad. De markt ver-
andert echter zo snel. ledere keer
weer nieuwe merken en modellen.
Heb je een bepaald deale^^ap dan
zit je vast. Nu kun je snel^r met de
markt meegaan", zo zegt Drikus
Groot Jebbink.

Konsument wordt kritischer
Hij heeft zich in zijn loopbaan altijd op
het standpunt gesteld om in eerste in-
stantie de mensen te adviseren. „De
keus kunnen ze dan zelf wel maken",
zo vindt Drikus Groot Jebbink.
Hij wijst nogmaals op de werkzaam-
heden die de monteurs moeten doen.
Zegt hij: „De autobranche heeft te-
genwoordig bijvoorbeeld op het ge-
bied van elektronika zoveel nieuwe
snufjes. Als monteur moetje echt veel
in je mars hebben en steeds is bijscho-
ling noodzakelijk. De klanten worden
veel kritischer. Begrijpelijk, de auto's
worden ook steeds duurder. Voor ons
vak wordt het steeds moeilijker om
voor particulieren betaalbare repara-
ties uit te voeren. Wederzijds vertrou-
wen speelt hierbij een grote rol", zo
zegt Drikus Groot Jebbink die in zijn
bedrijf tevens APK-keuringen ver-
richt.

En dat er vertrouwen is bbjkt wel uit het
klantenbestand. Wanneer de familie
Groot Jebbink volgende week by de
heropening van het pand en het zilveren
jubileum recipieert zullen daar veel be-
zoekers by zjjn die reeds 25 jaar klant
zyn bjj garagebedrijf Groot Jebbink.
„K n daar yyn we echt wel een beetje
trots op", zo zegt Drikus G root Jebbink.

NIEUWS IN T KORT

• Concordia te gast bjj Duitse
muzikanten

De muziekvereniging „Concordia"
was Eerste Pinksterdag te gast bij de
„Musik Verein Kranenburg" in Duits-
land. Een uitvloeisel van het bezoek
dat de muzikanten uit Kranenburg in
januari aan Vorden hebben gebracht.
Tevens werd toen in. het Dorpscen-
trum een gezamenlijk koffieconcert
gegeven.
Het Vordens gezelschap (80 man
sterk) werd zondagmorgen allereerst
ontvangen in de Stadthalle van Kra-
nenburg. Daar was het voltallige Col-
lege alsmede bestuursleden van de-
plaatselijke VW aanwezig. „Concor-
dia"-voorzitter Barink overhandigde

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

de burgemeester een groepsfoto van
„Concordia".
Na het officiële gedeelte liepen het
korps, drumband en de majorettes
mee in de optocht die ter gelegenheid
van het „Schützenfest" werd gehou-
den. Een vermoeiende tocht die onge-
veer twee en een half uur duurde
maar wel erg gezellig was.
Gezellig was het nadien ook in de gro-
te feesttent. „Concordia" speelde hier
samen met de „Musik Verein Kranan-
burg" een drietal nummers. De mars
„Europarade", de „Radetzky-mars" en
„Military Escort". Tijd om vooraf sa-
men te oefenen was er niet. Bleek ach-
teraf ook niet nodig, want beide korp-
sen hadden deze nummers ook reeds
op het koffieconcert in Vorden ge-
speeld. De Duitse dirigent Karsten sti-
muleerde de muzikanten zodanig, zo-
dat het voor het publiek klonk alsof er
één orkest speelde. De tijd werd ver-
der doorgebracht met feestvieren, zo-
dat ze thans ook in Vorden weten wat
het „Schützenfest" precies inhoudt!
„Concordia" kreeg de uitnodiging om
op 5 februari mee te werken aan de
karnavalsoptocht in Kranenburg.

NIEUWS v/d KERKEN

Ambtsbevestiging
in de Dorpskerk
Gelukkig zijn er weer gemeenteleden
gevonden, die zich laten roepen tot
het ambt.
Om zo te helpen bij het leiding geven
aan deze gemeente. A.s. zondag vindt
de bevestiging plaats.
Moge het een bemoedigende dienst
worden.
Want juist in deze tijd weten we maar
al te goed hoezeer een mens ertegen
op kan zien, om in het geloof een taak
op zich te nemen. Kritiek is makkelij-
ker dan zelf te volharden en trouw te
zijn.
Over dat volharden vertelt ons Hand.
2: 41-47, en daar willen we inspiratie in
zoeken.
Lied van de zondag is Psalm 8, en de
Cantorij verleent haar medewerking.

BURGERLIJKE STAND

Gehuwd:
S J. Stern en C. Roskam
R.M. Steenblik en M.W.D. Onstenk
R. Kroese en H.D. Olthof
A. van Laar en M.W. Bredeveld
B.P. Monahan en E.S. van den Ban
H J. Middelbeek en J.G. Oortgiesen.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering. Fa-
milie-viering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RJi. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 29 mei 10.00 uur ds. H. Westerink,
bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 mei 10.00 uur ds. D. Warnink
van Apeldoorn; 19.00 uur ds. J. Zwarts
(Themadienst).

Weekenddienst tandarts
28 en 29 mei JJ. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst huisarts
28 en 29 mei dr. Haas, tel. 1678. Boodschap-
pen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verdsr voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 28 mei 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur praktijk N oord-
kamp/B reukink, tel. 1566. Tevens de gehe-
le week avond- en nachtdienst van 19.00 tot
07.00 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur. '

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
•t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting '
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrjj, 14.00-17.30 uur,
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

»
Stichting Welzijn Ouderen

Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak. Raadhuis-
straat 6, tel. 3405.



Pretty markt
Zwem en Polover.

Voeden '64
Zaterdag 2 juli

Heeft u nog spulletjes
op te ruimen?

Wij komen ze graag bij
u ophalen;

bel even tel. 2668!

Eijssink
schoonmaak org. BV

zoekt in Vorden

medewerk(st)ers
voor in een afwaskeuken.

De werkzaamheden vinden
plaats in de middaguren.
Schriftelijke sollicitaties kunt
U richten aan:

Eijssink
schoonmaak org. BV
Antwoordnummer 149
7240 VB Lochem.

Slank blijven?

Malsovit eten!
Gebakken door de

ambachtelijke bakker

Echte Bakker
VAN ASSELT
/ IJTPHtNSEWEG 18 VORDfN Ifl 1384

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

AANBIEDING: het nieuwste

sanitair „Milano" Wit
set bestaande uit: 1 duoblok -
1 wastafel 60 cm - 1 syphon-
kap - 1 planchet 60 cm - 1
handwasbak ~JtZf\ __

BOUWMARKT

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

r interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Gevraagd voorspoedige indiensttreding

PART-TIME
WINKELHULP m/v
voor alle voorkomende werkzaamheden.
De arbeidsduur bedraagt ca. 10 tot 15
uur per week.

De voorkeur gaat uit naar iemand met
een enthousiaste en klantvriendelijke
instelling. Ervaring in de branche is niet
noodzakelijk maar strekt wel tot voor-
keur.

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten
aan: Köhler-Wissink, Spalstraat 15,
7255 AA Hengelo (Gld.)

HORLOGERIE-OPTIEK-GOUD-ZILVER

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zorgt al 5O jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

teeds JotltreffenJI

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

t winkeltje in brood en banket

traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 26, 27 en 28 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana's

1 5 voor

5,95

MAANDAG
30 mei

500 gram

Andijvie
panklaar 150

DINSDAG
31 mei

500 gram

Raapstelen
panklaar 150

WOENSDAG
1 juni

500 gram

Spitskool
panklaar 150

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

\NIND/MOLENB>1KKERS

Brood, daar zit wat in!
Maar dan vooral brood van
de man die zelf bakt,
want dat proef je.
Lekker vers en gezond!

AANBIEDING:

Krenten of Rozijnenbrood nu 3,75
Bolussen van 4,50 NU 4,—
Karamel boterkoek NU 5,-
Slagroom of Mokka Stuk van 6,25 voor 5,75

WARME BAKKERDe bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373 •

Salade van de Week

Ham prei salade ioogram 1,65

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

gebraden
Gehakt ioog 0,95

Leverworst gmfofft/n
250 gram 1,95

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95

grove 1 uio 9,90

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN A
TEL. 1470 WOENSDAG GEHAKTDAG

Karbonades:
Haas of Rib „

1 küo 9,90
Gemarineerd
per kilo 11,50

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Hamlapjes 1 küo 10,95

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90
magere

6,95
a

Bd

Nieuwe kollektie

DEROFA japonnen ontvangen
korte mouw - lange mouw
maten 41 t/m 51 Modecentrum

v.a. 199,-
Ruurto

Weekblad Contact
graag en goed gelezen

•j Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

L
voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

GROOT FEEST
1 juni a.s. bestaat ons bedrijf 25 jaar.

Ter ere van dit feest kan een ieder die ons tankstation bezoekt,
van maandag 30 mei tot en met zaterdag 4 juni,

een presentje verwachten.

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 - Vorden - Tel. 05752-1794 -1727



Algemene Kennisgeving

Langs deze weg willen wij u al-
len hartelijk dank zeggen voor
het medeleven met het overlij-
den van onze zoon

Henk

Annie en Jan van Ark,
Molenweg 39, Vorden.

Tijdens de zieke en na het
overlijden van mijn man en on-
ze vader, hebben wij vele en
vaak ook ontroerende blijken
van medeleven van U ontvan-
gen. Dit medeleven is ons in
deze moeilijke tijden en ook
daarna tot grote steun ge-
weest.
Hiervoor zeggen wij u onze
oprechte dank.

Gea Vaneker-Pahlplatz
Michiel, Frank en Paul

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken die, op wel-
ke manier dan ook, ons Zilve-
ren huwelijksfeest op 16 mei jl.
tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt.

Johan en Alie
Pardijs

Lange End, Vorden.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten, to-
maten, sla, selderie, peter-
selie, rode biet, koolrabie,
courgettes, komkommer,
augurken, asters en droog-
bloemplanten. Bieslookpol-
len. D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, tel. 05752-1498 Vor-
den.

• TE KOOP:
Bestelbus Toyota Lite Ace en
BMW 320 aut. Alles in prima
staat. Tel. 05735-1915.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Slachtkippen. f 2,- per stuk.
Tel. 6712.

• TE KOOP:
800 è 900 ouderwetse Mul-
der dakpannen en kleine
dwergkonijnén. Pasman,
Ruurloseweg 38, Vorden.

• TE KOOP:
partij rode Mulder dakpan-
nen. Tel. 05736-476.

• l.v.m. verhuizing OVER TE
NEMEN: 4-sterren Ijskast
met ruime diepvrieskast Za-
nussi, Efel haard, vloerbe-
dekking (70% wol), Tel.
05752-6427.

• GEVRAAGD in klein gezin:
Hulp in de huishouding voor
één morgen per week! Brie-
ven onder nummer 8-1, Buro
Contact, Postbus 22,7250 AA
Vorden.

• WEGENS HIJSWERK-
ZAAMHEDEN op 1 juni a.s. van
20.00 tot 21.00 uur Het Gulik
2, de straat afgesloten.

Wij zijn weer terug
in onze Gemeente

en wonen op

Emmaplein 3
7251 ES Vorden

Telefoonaansluiting is nog
niet bekend, maar het

nummer wordt als voorheen
05752-1445

fam. G. Bogchelman

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

l Nu wij elkaar al zo'n tijd kennen,
| en het samenwonen al flink begint te wennen,
$ hebben wij het besluit genomen,
§ om het tot een huwelijk te laten komen. $
§ \
$ $
\ J os Liebrand

j

Erna Bijen hof
trouwen
op 2 juni 1988
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden"
om 13.30 uur.

Wij houden receptie
van 15.30 tot 17.00 uur ^
in „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

$

Ons adres blijft: Insulindelaan 25, 7251 EJ Vorden.
|

r
Jan Hulshof

en

Ingrid Berentsen
gaan trouwen op 3 juni 1988.

De voltrekking zal plaats vinden
om 11.45 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening $
is om'13.00 uur in de St. Jan de Doper kerk
te Keijenborg.

$ $
§ Hierbij bent U van harte welkom ^

op onze receptie van 15.00 tot 16.30 uur
^ in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.
$ . $

$Ons adres blijft:
Waarleskamp 7, 7255 WE Hengelo (Gld.)

Zaterdag 28 mei 1988
zijn wij 40 jaar getrouwd.

p*
l
j
J
f
<>
j
j
i
jjj
i

Wij hopen dit
met kinderen en kleinkinderen
feestelijk te herdenken
op woensdag 1 juni 1988.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.30 tot 17.30 uur
in „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.

L. Gotink
<3.D. Gotink-Arfman

Strodijk 2, 7251 RR Vorden

<)
<»
l Zaterdag 4 juni

hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

J. Wassink
B J. Wassink-Mennink

Gelegenheid tot feliciteren
van 20.00 tot 22.00 uur in HoteL„Bakker",
Dorpsstraat 24, Vorden

"'t Pardijs"
Horsterkamp 4, 7251 AZ Vorden,
mei 1988.

Op zaterdag 4 juni 1988
hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk te vieren
in Bodega "'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

G J. Voorhorst
G. Voorhorst-Brinks

7251 XC Vorden,
B. v. Hackfortweg 8.

Zaterdag 4 juni a.s.
zijn wij 40 jaar getrouwd.

W.D. Kok
Z.G. Kok-Versteege

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur
in café „Eijkelkamp", Ruurloseweg 114
te Vorden.

Mei 1988
De Houtwal 1, 7251 MK Vorden

Donderdag 2 juni
hopen wij D.V.
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te vieren.

F.W. Kruisselbrink
A.H. Kruisselbrink-Grijsen

Receptie van 19.00 tot 21.00 uur
in Hotel „Bakker", Dorpsstraat 24
te Vorden.

Mei 1988
Schoolhuisweg 4, 7251 KH Vorden.

i .£/•

4
i

Op donderdag 2 juni
hoop ik mijn 80ste verjaardag te vieren.

A. Vreeman

..VERS
wordt bij de

Keurslager
letterlijk opgevat!

* $
l *$ $* l
l ** $
! *5 ** *t *$ §.

Gelegenheid tot feliciteren
van 19.30 tot 22.00 uur
in Café Rest. „Schoenaker", Ruurloseweg 64
te Kranenburg/Vorden.

Mei 1988,
Grensweg 1, 7241 RP Lochem.

$
i In plaats van kaarten

Op vrijdag 3 juni hoop ik
mijn 80ste verjaardag te vieren
samen met kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

J. Maalderink-Groot Obbink

Gelegenheid om te feliciteren
's avonds vanaf 20.00 uur
in zaal „de Luifel", Dorpsstraat 11
Ruurlo.

7251 MS Vorden, juni 1988
Bleuminkmaatweg 1.

VOOR HET WEEKEND RECEPT: DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Biefstuk Shaslick
100 gram 2,89 XvA per stuk l ,69

Corned beef
100 gram 1,79

Ardenner spek
100 gram 1,69

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

7VPPELVINK
100 gram

1,75
kipfilet gevuld met
gehakt gekruid en

appel

Verse worst
500 g 4,98

Runderworst
500 g 5,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
500 g 4,98

Runder gehakt
500 g 5,98

KEURSLAGER VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

^LU^

&

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

y y

ta een moedig gedragen ziekte, gesterkt door het
. Sacrament der Zieken, is heden in de vrede van
hristus overleden, onze lieve vader, opa, zoon, levens-
ezel, broer, zwager en oom

Johannes Antonius (Jan)
Hartelman

WEDUWNAAR VAN TH.W.E. LEENEN

op de leeftijd van 64 jaar.

Namens de familie Hartelman:
Ab Hartelman

Namens de familie Besselink:
ThA. Besselink-Steenkamp

23 mei 1988
Stationsweg 21, 7251 EL Vorden

De Avondwake zal worden gehouden vrijdag 27 mei
om 19.00 uur in de Parochiekerk Christus Koning te
Vorden, waarna van 20.00-20.30 uur gelegenheid is
tot condoleren en afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De gezongen Uitvaartmis zal worden gehouden zater-
dag 28 mei om 10.30 uur in de Parochiekerk St. Anto-
nius van Padua te Kranenburg, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. gedeelte van de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condo-
leren in „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Café
„'t Proathuus"

Lindeseweg 23

Vorden

. organiseert op

'zaterdag 4 juni a.s.

Klootschiet-
L toernooi

voor bedrijven
en buurten

Aanvang 13.00 uur

Opgave voor 1 juni
Tel. 05752-6421

Werkgroep G .O J.
zoekt nog steeds

gastadressen
voor jongeren.

Voor info tel. 05735-2238.

Deze week:

Leuke damestassen
in extra voordelige

prijzen

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 Tel. 1342

VAKANTIE
gesloten van 6 t/m 20 juni

KAPSALON

G.J.BEERNING

Vrij onverwacht is overleden onze bewoonster

Joke Aaldering

In de korte tijd dat ze bij ons woonde hebben wij haar
leren kennen als een vrolijke vrouw.

18 mei
G.v.t. de Zon,
Zutphenseweg 32, Vorden.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een siert geval kunt u thiu en nacht
rekenen op Monuta. Met respect \oor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/oriien \\ ij opstijlvollc wi j /e de uitvaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het Jebhmk -4. 05752-274*)
Noor informatie OUT uit\aart\er/ekerinyt'n:

A.G. Herendseii. Strodiik V. Vorden. 05752-1844

HET VOORJAAR IS IN VOLLE GANG
EEN REGENJAS OF JA CK BLIJFT

ONONTBEERLIJK.

DAAROM, MET H ET OOG OP DE
NADERENDE VAKANTIE

ALLE
* DAMES REGENJASSEN

JACKS - COATS
* HEREN REGENJASSEN - JACKS

* KINDERJACKS
NU

25% KORTING

mode
BURG.GALLEESTRAAT3,VORDEN,05752-1381

Deze aktie is geldig op 26-27-28 met 1988



BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN!

Touringcar bussen
Grootte: 20 - 30 - 40 - 45 -
50 - 54 - 58 en 63 personen

HAVI voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

Wij rijden ook dagelijks naar de keukenhof
(bij voldoende deelname)

Tuinieren doe
je samen

met Welkoop

Welkoop handmaaier
Kunststof wielen met rubber- 1 yÉ O
banden Maaibreedte 33 cm l 4 7/

Kuipstoel
Jardin-Locamo, volledig kunst-
stof, weerbestendig van 45,- voor 35-
Grasschaar
ETC, met hardverchroomde messen,
knipt zowel horizontaal als
verticaal als onder
hoek van .45°
in 3 standen
verstelbaar
van 19,50
voor

14,75

Gazonhark
nylonmetlSOcm

lichtgewicht
steel van 19,50

voor

15,75

Pokon tuin-
en gazonmest
5 kg, 12-10-18
van 9,75
voor

8,50

Alle prijzen zijn i nel. BTW
en geldig t/m l juni 1988.

welkoop
Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500;

Hengelo, (G), Spalstraat 37, tel. 1713;
Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;

ToldijL, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441

de Tuinen van
„de Wiersse"

Vorden

open op
zo. 29 & ma. 30 mei
van 10.00-18.00 uur

Entree f 4,- p.p.

Parkeren gratis

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. U itzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

,,'N IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

JanZoeteman Jr.

Uw inlijstwerk
wordt door ons

vakkundig
verzorgd

Keuze uit ca. 50 soorten.

Scherpe prijzen!

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-ISUZU-dealer

OPEL CORSA
OPEL CORSA
OPEL CORSA

3-drs. 12S
3-drs. 12 S
3-drs. 12 S

76.000 km.
46.000 km.
20.000 km.

1-'84
3-'85
3-'86

16 SR 70.000 km
km DIESEL
km LPG
km LPG

OPEL KADETT 3-drs.
OPEL KADETT 3-dra. 16 D 150.000
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 74.000
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 69.000
OPEL KADETT 3-drs. 12 D 131.000 km DIESEL
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 44.000 km GLS uitv.
OPEL KADETT 3-drs. 13 S 30.000 km GT sport
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 54.000 km
OPEL KADETT 3-drs. 16 D 50.000 km DIESEL
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 46.000 km
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 13.000 km
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 23.000 km
OPEL KADETT 3-drs. 13 S 39.000 km Sport uitv.
OPEL KADETT 4-drs. 13 S 27.000 km GT LPG
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 171.000 km Caravan LPG
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 46.000 km

OPEL ASCONA 2-drs. 16 S 129.000 km LPG 6-'83

59.000 km Caravan +LPG 3-'85
96.000 km Caravan 6-'84
119.000 km DIESEL 4-'82

DIESEL

OPEL REKORD 5-drs. 18 S
OPEL REKORD 5-drs. 20 S
OPEL REKORD 4-drs. 23 D

VW GOLF 3-drs. 16 D
VW PASSAT 5-drs. 16 S
VW POLO-C 3-drs. 1.1 S
FORD FIËSTA 3-drs. 1.1 S
FORD ESCORT 5-drs. 1.3 S 42.000 km
FORD ESCORT 3-drs. 1.3 L 85.000 km
FORD SIERRA 3-drs. 2.0 Itr. 120.000 km Laser LPG

123.000 km
45.000 km.

9.000 km.
127.000 km.

RENAULT 11 3-drs. 12 S
RENAULT R9 4-drs. 17 S
VOLVO 66 L 2-drs.

36.000 km
46.000 km LPG
82.000 km Automaat

Mitsubishi COLT 3-drs. 1400
40.000 km G LX uitvoering

Mitsubishi LANGER 4-drs. 1600
69.000 km GSR uitvoering

Mitsubishi GALANT 4-drs. 18 T.D.
91.000 km DIESEL

7-'83
5-'85
1-'87
5-'80
4-'84
2-'82
6-'85

4-'86
2-'87
6-'80

10-'82

10-'82

1-'87

OPEL-Service W. J.E?KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

Off. OPEL-ISUZU-dealer TEL. 05730-2555 Off. OPEL-ISUZU-dealer
Dorpsstraat 7-9 - 7251 AA Vorden
Tel. 05752-1567 ALLE AUTO'S MET 100% V.D. KOOI GARANTIE - INRUIL EN FINANCIERING MOGELUK

De Grote Groene VaKwinktl

NAK HEN.
HETISZOSIMPEL.UGEEFTENHETRODEKRUISDOETHETWERK^

Helpen
Bij natuurrampen en gewapende conflicten. Waar ook
ter wereld. Dat kost heel veel geld. Wereldwijd in 1986
bijvoorbeeld zo'n 650 miljoen gulden in 445 landen.

Daarnaast echter voert het Rode Kruis een groot aantal
taken uit in eigen land. Zo bestaat het Rode Kruis
Korps uit zo'n 13.000 deskundige en getrainde
vrijwilligers.
Hoewel hulpverlening bij rampen in eigen land centraal
staat, is het Korps jaarlijks direct betrokken bij talloze
maatschappelijke activiteiten. O.a. bij gehandicapten-
vervoer, sportwedstrijden, bloedafname-avonden,
welzijnsactiviteiten en de kortstondige verpleging en
verzorging van zieken thuis.

Een vaste staf plus 3.500 vrijwilligers maken het 5.800
gasten jaarlijks zoveel mogelijk naar de zin in de 3
grote vakantieprojecten van het Rode Kruis. Dat zijn
het schip de J. Henry Dunant, Huize IJsselvliedt en
Huize De Valkenberg. Daarnaast zijn er buitenlandse
vakantietrips voor gehandicapten.

Het telefooncirkelproject van het Rode Kruis haalt ca.
3.800 aan huis gebonden mensen via de telefoon uit
hun isolement. Daarbij gaat het om ca. een miljoen
telefoongesprekken per jaar.

De 12.000 vrijwilligers van de Welfare leggen jaarlijks
meer dan 2 miljoen bezoeken af aan de hulpbehoeven-
de medemens voor afleiding, kontakt en gezelligheid.

De 2000 vrijwilligers van het Jeugd Rode Kruis maken
jaarlijks honderdduizenden jongeren vertrouwd met de
humanitaire doelstelling van het Rode Kruis, wat meer
dan eens resulteert in succesvolle hulpacties.

Het Rode Kruis heeft zich altijd krachtig uitgesproken
en ingezet voor de bevordering van het bloed- en
orgaandonorschap. Jaarlijks staan zo'n 500.000 do-
nors via het Rode Kruis 320.000 liter bloed af.

Langs snelwegen en provinciale wegen, in de witte
Porsches van de Rijkspolitie, bij benzinestations in
mobiele ANWB-wegenwachtwagens en eerste Hulppos-
ten zijn EHBO materialen en artsen-koffers aanwezig.
Het Rode Kruis heeft zich ten doel gesteld hiermede de
vele miljoenen weggebruikers in geval van nood te
kunnen helpen.

De Radio Medische Dienst van het Nederlandse Rode
Kruis is 24 uur per etmaal in de lucht voor medische
adviezen aan zieke of gewonde schepelingen. Waar ook
ter wereld.

Het Informatiebureau van het Rode Kruis geeft in
oorlogstijd o.a. informatie over krijgsgevangenen en
vermiste, gewonde en zieke burgers en militairen. In
vredestijd geeft het o.a. informatie over bij een binnen-
of buitenlandse ramp betrokken personen, en spoort de
vermisten op.

Dankzij u zorgen 34.000 vrijwilligers op plaatselijk,
provinciaal en landelijk niveau voor de organisatie,
coördinatie en uitvoering van de activiteiten.

Voor u als een van de l miljoen leden, honderdduizen-
den donateurs en alle verder sympathisanten van onze
Vereniging ligt het door accountants ondertekende
Financieel Overzicht van het Hoofdbureau desgewenst
ter inzage. Hiervoor kunt u terecht bij het Hoofdbureau
in Den Haag of bij de Rode Kruis afdeling in uw
woonplaats.

Van 23 mei tot en met 5 juni a.s. houden wij onze
jaarlijkse inzamelingscampagne. In die periode komen
wij weer bij u voor een gift. Van u, via ons, bedoeld
voor hen die hulp nodig hebben. Geef gul aan onze
collectant of maak een bedrag over met de acceptgiro
die u ontvangt.
Bij voorbaat dank.

GIRO 6868, T./V.l/.
HET NEDERLANDSE
RODE KRUIS
DEN HMG
Of via het bank/postgiro nummer van uw plaatselijke
afdeling.
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Foto Dolphijn
verdwijnt na halve eeuw uit V orden

Nog een week en dan verdwijnt Foto Dolphijn voorgoed uit Vorden. Het pand in het centrum van het dorp
wordt verkocht (aan wie is momenteel nog niet bekend, red.). Daarmee komt een eind aan een periode van
bijna een halve eeuw Foto Dolphijn in vorden.

J ohan Dolphijn: „We verhuizen naar Apeldoorn naar de wyk Zevenhuizen. Ik heb daar een woonhuis met
fotostudio gekocht en ga me helemaal op de fotographie toeleggen. Al een paar jaar heb ik met de gedachte
gespeeld om de winkel van de hand te doen. Het was eigenhjk niet meer op te brengen.

Ik fotografeer nogal veel voor bedrijven of maak andere reportages, waardoor ik soms meerdere dagen
niet in de zaak ben/'
„Wanneer er dan klanten komen met technische vragen die ik ook niet kan beanjj^oorden, kan ik niet
steeds bhjven zeggen: nüjn man is er niet", zo vult mevrouw Dolphijn aan.

njgo

New York
Het idee om de winkel van de hand te
doen heeft in 1986 nog meer gestalte
gekregen. Johan Dolphijn: „Dat jaar
was ik een poos in Amerika en toen
hebben Amerikaanse collega's mij
overgehaald om in Soho (New York)
een expositie te houden van zwart-wit
foto's en andere soorten van fotogra-
fie. Op deze tien dagen durende expo-
sitie heb ik veel respons gehad. Ik
kreeg aanbiedingen om in Amerika,
zelfs in Turkije, te komen werken. Die
aanbiedingen heb ik afgeslagen maar
heb wel de beslissing genomen om
mij in de toekomst alleen maar op fo-
tograferen toe te leggen en geen
rompslomp meer met de handel (lees
winkel)".

Johan Dolphijn, die een gedegen foto-
opleiding heeft genoten en veel cur-
sussen heeft gevolgd, stage-opdrach-
ten in het buitenland heeft vervuld
(o.m. reisreportages), kwam in 1968 bij
zijn vader in de zaak.
Dolphijn Sr. („Toon"), begonnen in
een oude schuur met donkere kamer
in de voormalige fabriek van de Poes-
se, daarna een pand direkt achter de
kerk en sinds 1960 in dehuidige zaak
aan de Kerkstraat, stapte er in 1977 uit.
Johan nam de zaak toen van zijn vader
over.
Zegt hij: „Ik heb veel van mijn vader
geleerd. De echte kneepjes van de fo-
tografie. Het puur technische gedeel-
te en dan met name het donkere ka-
merwerk."

Dat Johan Dolphijn nu naar Apel-
doorn verhuist noemt hij eigenlijk
puur toevaL^^had al veel klanten in
Apeldoorn, mijn vrouw komt er van-
daan en zo kwam van het één het an-
der. Toen ik daar plotseling een ge-
schikt pand kon kopen heb ik niet lang
geaarzeld en heb ik toegehapt. De
banden met Vorden worden niet ver-
broken. Uiteraard niet, ik blijf hier nog
diverse klanten houden en zal zeer ze-
ker nog regelmatig hier zijn", aldus Jo-
han Dolphijn, die de plaatselijke be-
volking dankbaar is voor het in al die
jaren gestelde vertrouwen in Foto
Dolphijn.
Maandag 30 mei begint Johan Dol-
phijn in Apeldoorn aan een, zoals hij
dat zelf omschrijft, nieuwe uitdaging.

Achtkastelenweekend

De VAMC „de Graafschaprijders" heeft al 20 jaar lang op de Kranen-
burg het internationaal bekende Achtkastelenweekend georgani-
seerd met soms meer dan 600 deelnemers, waaronder vele buitenlan-
ders.
Dit motorsportweekend wordt dit jaar voor het eerst elders gehouden
en wel om en nabij de camping „de Reehorst".

„We hebben bij deze 21e uitgave voor
een totaal nieuwe opzet gekozen. In
de eerste plaats is de plek op de Kra-
nenburg waar de deelnemers konden
kampereji verdwenen. Hier worden
nl. woningen gebouwd. Bovendien
werd het aantal deelnemers dermate
groot dat het organisatorisch niet
meer verantwoord was.
Er is dan teveel mankracht nodig om
alles in de hand te houden, vandaar
dat we nu de deelnemers persoonlijk
hebben aangeschreven. Je weet dan

precies wat je verwachten kunt", zo
zegt Bennie Horsting, één der organi-
satoren van de toercommissie van „de
Graafschaprijders", onder wiens vlag
dit weekend zal worden gehouden.
Uit deze „voorinschrijving" is geble-
ken dat er 125 motoren met daarbij 30
passagiers het komende weekend
naar Vorden zullen komen, waaron-
der behalve deelnemers uit Neder-
land, ook Belgen, Duitsers en Denen.
Het gezelschap wordt vrijdagavond
bij camping „de Reehorst" ontvangen,

waarna de avond op een gezellige wij-
ze zal worden doorgebracht.

Zatedagochtend 28 mei wordt er een
wedstrijd in klootschieten georgani-
seerd. Hoogtepunt van het Achtkaste-
lenweekend is de toertocht die zater-
dagmiddag bij „de Reehorst" van start
gaat.

Bennie Horsting heeft een tocht uit-
gezet van 65 kilometer die begint rich-
ting Warken. Vervolgens Wichmond,
Vierakker, Baak, Bronkhorst, Toldijk,
Hengelo en weer terug naar Vorden.
Zaterdagavond is er op de camping
„de Reehorst" een groots opgezette
barbecue met kampvuur. Hier wor-
den dan tevens de bekers uitgereikt,
welke beschikbaar zijn gesteld voor de
verst komende deelnemer, jongste en
oudste deelnemer en de club met de
meeste deelnemers uit zowel binnen-
als buitenland.
Zondagmorgen 29 mei vindt et
's morgens een gezamenlijk ontbijt
plaats. Na afloop zullen de deelne-
mers weer richting huis gaan.

Om het Achtkastelenweekend gladjes

te laten verlopen zijn in totaal zo'n 30
personen in touw.
Een aantal van hen zal zich bezig hou-
den met de „dag- en nacht" bewaking
van de motoren.

De toercommissie van „de Graafschap-
HJders" heeft voor het weekend van 13
en 14 augustus een toertocht naar
Duitsland op het programma staan.

In het weekend van 2,3 en 4 september
vindt by „de Exelse Molen" het 40-plus
toerweekend plaats.

Yvonne Keuls vond een aandachtig
gehoor en beantwoordde vele vragen.

Presidente mevr. K. Vruggink be-

dankte haar, waarna de schrijfster op-
gewekt Vorden verliet, want er wer-
den voor het goede doel deze avond
zeer veel boeken van haar verkocht!

NIEUWS IN T KORT

• Yvonne Keuls op bezoek bij
Plattelandsvrouwen

De Nederlandse schrijfster Yvonne
Keuls was in „de Herberg" te gast by de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
De schrijfster vertelde voor een bom-
volle zaal over haar werkwijze en de
boeken die ze inmiddels heeft geschre-
ven. Zo vertelde mevr. Keuls hoe zy er-
toe is gekomen om te gaan schrijven.

.Al haar boeken gaan over bepaalde
misstanden in de maatschappij. Door-
dat zij daar veel mee in aanraking
kwam voelde zij de behoefte om hier-
over te gaan schrijven. De opbreng-
sten van de boeken worden gebruikt
om bepaalde misstanden te verhelpen
of te verminderen.
Yvonne Keuls kwam door haar lezin-
gen in aanraking met studenten die
drugs gebruiken. Door gesprekken
met hen is Yvonne Keuls begonnen
om hulp te zoeken voor deze groep.
Samen met kinderarts psychologe Dr.
Margriet Reijers heeft Yvonnen Keuls
getracht een keten van opvanghuizen
te openen. Door geldgebrek is een
thuis slechts één jaar open gffeest.

Mevrouw Keuls kwam in aanraking
met ouders van verslaafden die in een
geïsoleerde positie verkeren, omdat
zij de schuld krijgen van het feit dat
hun kinderen verslaafd zijn. j^raakt
Yvonne Keuls steeds meer veWrept in
het drugsprobleem en verschijnen er
diverse boeken over dit probleem.
Het boek „Het verrotte leven van
Floortje Bloem", een heroïnehoertje,
zal binnenkort als toneelstuk o.a. in
„de HanzehoP' te Zutphen op de plan-
ken verschijnen.

Politievaria
In de afgelopen week zijn op verschillende plaatsen langs de Ruurloseweg dood-
gereden reeën gevonden. Van geen van deze aanrijdingen is melding gedaan bij
de Vordense politie.

Donderdagmorgen 19 mei raakten twee personenauto's met elkaar in botsing
op de Enkweg. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

Vrijdagnacht merkte een automobilist op de Ruurloseweg een vóór hem op die
weg stilstaande auto te laat op en reed achterop die auto. Beide auto's raakten
beschadigd.

Zaterdagavond werd een 17-jarige bromfietser aangereden door een automobi-
list, die vanuit een parkeerhaven de Zutphenseweg opreed. Er raakte ook bij de-
ze aanrijding niemand gewond.

In de nacht van Ie op 2e Pinksterdag werd voorkomen dat een kalf uit een wei-
land aan de Wildenborchseweg gestolen werd. Omstreeks 01.30 uur werd een
buurtbewoner wakker en zag dat 2 mannen een kalf probeerden te vangen. De
mannen sloegen op de vlucht toen zij bemerkten dat zij gezien waren. Zij reden
weg richting Vorden. Vermoedelijk was er nog een auto met daarin twee perso-
nen bij de poging tot diefstal betrokken.

Sorbo jeugdvoetbaltoernooi
zeer sterk bezet
Jordi Crmjff, zoon van de legendarische nummer veertien van Ajax, is
zaterdag 28 mei en zondag 29 mei onder meer van de party tydens het
internationale Sorbo jeugdvoetbaltoernooi, dat wordt georganiseerd
door het jeugdbestuur van de voetbalvereniging „Vorden".
Een zeer sterk bezet toenooi, met onder meer de C-teams van Ajax,
PSV en Feyenoord. Uit Duitsland is de jeugd van Schalke '04 uit Gel-
senkirchen van de party. België wordt vertegenwoordigd door Ander-
lecht, terwijl het KNVB selektieteam van de af deling Geldeland en de
organiserende vereniging „Vorden" het deelnemersveld zal komple-
teren.

Het toernooi begint zaterdagmorgen
28 mei met de presentatie van de
teams, waarna de volksliederen zullen
worden gespeeld.
Na de officiële opening wordt begon-
nen met de wedstrijden Schalke-An-
derlecht en Vorden-PSV. De wedstrij-
den duren 2x 20 minuten. Er wordt
een halve competitie gespeeld.
Zondagmorgen wordt begonnen met
de wedstrijden KNVB-PSV en Ander-
lecht-Feyenoord.

Zaterdag verzorgd de muziekvereni-
ging „Sursum Corda" een optreden,
terwijl „Concordia" zondag van de
partij is.
De prijsuitreiking is zondagmiddag.

Gedurende dit internationale voet-
balweekend worden de ploegen in na-
burige hotels ondergebracht.

Zaterdag is er in Hotel „Bakker" een
gezamenlijk diner gepland.

Biljartvereniging ,JKranenbiirg" viert
deze week rijn zilveren jubileum
In mei 1963 vonden een aantal bi üart liefhebbers dat de büjartsport, die al geruime tijd in Kranenburg werd
beoefend, in ruimer verband moest kunnen worden beoefend. Men richtte toen de bUJartvereniging „Kra-
nenburg" op en men sloot zich aan bij de biljart hond „IJsselkring".
Men ging in competitie-verband het mooie spel spelen en binnen niet al te lange tijd stonden wekehjks vijf
teams om de groene tafels in de regio.
Dat is vijf en twintig jaar zo gebleven en al leverde de vereniging geen bujarters a la Ceulemans af, de vere-
niging werd alom gewaardeerd en tot op de dag van vandaag is dit zo gebleven.

Nadrukkelijk koos men voor een bil-
jartbond, die niet was aangesloten bij
de „grote" Nederlandse bond, de hui-
dige Kon. Ned. Biljartbond, om reden
men niet aan alle voorschriften wilde
voldoen, men wilde niet zich iedere
week in het bekende biljarttenue kle-
den, bovendien sprak de bij die bond
gehanteerde puntentelling niet aan.
Van september tot april speelt elk
team wekelijks om en om thuis en uit.
Voor thuis heeft men een vaste avond,
uitspelend moet men wel eens een
wisselende avond op pad. Maar alle
avonden zijn een half jaar tevoren
vastgesteld.
Bovendien heeft elk team een reser-
ve-man, dan wel is het mogelijk dat
één van de vier pelers een dubbele
wedstrijd speelt.
Kampioenen zijn er in de loop der ja-

ren wel geweest. Vooral in de jaren ze-
ventig zijn heel wat kampioenschap-
pen gevierd.

Uitgebreide feestvieing
De vereniging, die nimmer veel aan
de weg heeft getimmerd, zal het zilve-
ren feest uitgebreid herdenken. In de
loop van deze week, gaan de leden
met aanhang een dagje per touringcar
er op uit. Er wordt een bezoek ge-
bracht aan het museum Piet Bos in
Holten, met gaat B .... bowlen en men
brengt een bezoek - op uitnodiging -
aan een bekende Nederlandse brou-
werij, aansluitend met een bezoek aan
een biljartfabriek. Men wil uitgebreid
kennis nemen hoe een biljarttafel
wordt gemaakt.
Zaterdag a.s. recipieert de vereniging

in zaal „Schoenaker", de zaal alwaar
men alle vijf en twintig jaren heeft ge-
speeld.
Aansluitend is er een maaltijd voor le-
den en aanhang, terwijl de dag wordt
besloten met een feestavond, waartoe
alle tachtig oud-leden zijn uitgeno-
digd.
In het najaar komt de alom bekende
Vultink dan wel de Belgische Ceule-
mans een avond naar Vorden om de-
monstraties te geven.

Het bestuur van de jubilerende vereni-
ging bestaat uit de heren H. Bos, H.
Roelvink en L. Bleumink. Laatstge-
noemde twee heren, alsmede GA. Eg-
gink vieren dan tevens hun koperen lid-
maatschap. Evenals het zilveren lid Th.
Schoenaker zullen zy zaterdagavond
worden gehuldigd.

3e INTERNATIONA
voor C-teams 28-29 mei g

.
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Terrein: Voetbalvereniging Vorden, Oude Zutphenseweg
aanvang: 28 mei: 9.30 uur - 29 mei: 9.15 uur
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ongeveer voor onze gemeente
f30.000 bedragen. Dit bedrag wordt
met de afvalstoffenheffing verrekend.
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OORJAARSNOTA:
RESERVES

GEMEENTE
DALEN FORS

Onroerend Goed Belasting
10 procent omhoog
De komende vier jaar is de gemeente
van plan om voor bijna drie miljoen
gulden te investeren. Deze investerin-
gen zullen voor het overgrote deel
worden betaald uit de financiële reser-
ves. Er moet dus flink worden inge-
teerd. Daarom zullen de gemeentelij-
ke belastingen fors worden verhoogd.
De Onroerend Goed Belasting gaat
met tien procent omhoog en retribu-
ties (vergoedingen voor gemeentelij-
ke diensten) zullen zover worden ver-
hoogd dat ze kostendekkend zijn. Nu
legt de gemeende daar nog geld bij.

• De gemeenteraad behandelt
de Voorjaarsnota op 31 mei
om 15.00 uur in het
Gemeentehuis

De raad zal zich dan keuzes maken
voor het financiële beleid van de ge-
meente voor de komende jaren. De
meerjarenbegroting is in feite een
raamwerk voor de begrotingen voor
de komende vier jaar. Ieder jaar met
de gewone begrotingbehandeling
wordt de begroting voor het dan voor-
liggende jaar precies ingevuld. In zo'n
begrotingsbehandeling kan, als de
omstandigheden bijvoorbeeld zijn
veranderd, worden afgeweken van de
meerjarenbegroting.

EER INSPRAAK-
MOGELIJK-

HEDEN OP
KOMST

Als er minder geld valt te verdelen
worden de keuzes moeilijker. Het
geld is eigenlijk van de burgers. Zij zijn
het die vertegenwoordigers in de raad
kozen om namens hen te beslissen.
Maar dan nog blijven er genoeg zaken
over waar iedereen eerst zijn mening
over kan geven voordat er wordt be-
sloten. Om iedere inwoner van de ge-
meente zo goed mogelijk de gelegen-
heid te bieden zijn mening over aller-
lei zaken te kunnen geven zullen de
mogelijkheden voor inspraak tijdens
de vergaderingen van de Raadscom-
missies worden uitgebreid. Hoe dit er
precies uit ziet zal bij iedere agenda
van een raadskommissie worden ge-
publiceerd.

IEUWPASPOORT
MOGELIJK

GOEDKOPER
Het nieuwe fraudebestendige pas-
poort dat door het Rijk wordt ontwor-
pen en door de gemeente wordt uitge-
reikt, wordt mogelijk goedkoper dan
het huidige. Het „blauwe boekje" kost
thans 78 gulden en het nieuwe zal
waarschijnlijk 75,50 gulden gaan kos-
ten, aldus de Staatssecretaris van Bui-
tenlandse Zaken. Ook het aanvragen
zal in Vorden gemakkelijker worden.
Na de verbouwing van het Koetshuis
zullen voorzieningen worden getrof-
fen waardoor de loketfunktie van het
bureau Burgerzaken wordt verbeterd.

OORLICHTING

De voorlichting aan de inwoners van

de gemeente zal in de komende tijd
worden verbeterd. Hiertoe is het bu-
reau voor advies en journalistiek „de
Schrijverij" in de arm genomen. Te-
vens is de heer G. Limpers van de af-
deling Algemene Zaken aangewezen
als coördinerend ambtenaar voor de
voorlichting.

• Nieuw jasje
De wekelijkse gemeentelijke voor-
lichting, in dit blad heeft met ingang
van deze editie een nieuw jasje gekre-
gen. Het is een moderne vormgeving
op basis van het gemeentewapen. De
lijnen met blokjes vindt u terug in het
hart van het wapen. Zo wordt de her-
kenbaarheid van de berichtgeving
door de gemeente vergroot. De weke-
lijkse informatie geeft beknopt de
noodzakelijke informatie en eens per
maand zullen aktuele zaken meer uit-
gebreid worden behandeld. De agen-
da voor de raadsvergadering en ande-
re belangrijke ontwikkelingen dienen
hiervoor als uitgangspunt.

• Verspreiding
De maandelijkse uitgebreide voor-
lichting zal in „Contact" worden afge-
drukt, dat wordt bezorgd op alle
adressen waar „Contact" niet komt.

RAND WEER

Vorig jaar heeft de gemeenteraad be-
sloten dat het aantal vrijwillige brand-
weerlieden het dubbele moet zijn van
het aantal dat nodig is om een brand te
bestrijden, de zgn. uitrukfunkties. Op
deze manier zijn er gegarandeerd vol-
doende manschappen beschikbaar.
Op dit moment zijn er 17 uitrukfunk-
ties en 23 brandweerlieden. Dit aantal
moet dus geleidelijk worden uitge-
breid naar 34. Dit jaar zal het aantal
plaatsen met twee toenemen. Kosten
f6.000,-.

• Kazerne/Meldkamer
Als deelnemer in het gewest Midden
IJssel moet de gemeente meebetalen
aan de kosten voor uitbreiding van de
brandweerkazerne en meldkamer
voor de regionale brandweer. Kosten:
f 1.500 in 1988, f3.000 in 1989 en
f 4.500 in 1990.

• Brandweerauto's
De brandweerkommandant zal ad-
vies uitbrengen over de uitbreiding
van het brandweermaterieel. De keu-
ze is: Of een grotere watertank op de
bestaande auto of een aparte man-
schappenwagen.

• Brandkranen
Om het aantal brandkranen uit te brei-
den tot het meest wenselijke, is een in-
vestering van f 380.000 nodig. Vanwe-
ge het belang van de veiligheid van de
inwoners van Vorden zal deze inves-
tering worden gedaan. Zij het dat de
uitvoering gefaseerd zal zijn. Lasten:
f 4.000 per jaar.

EEN KLINKERS
MAAR ASFALT
VOOR DELDEN

Het ligt in het voornemen de wegen in
de buurtschap Delden te verharden.
Omdat het Rijk en de Provincie hier-
voor geen subsidie beschikbaar stel-
len zal de gemeente dit zelf betalen. In
eerste instantie was gedacht om de
verharding uit te voeren met klinkers,
maar asfalteren blijkt goedkoper.
Daarom is gekozen voor asfalt.

ERHARDEN
ZANDWEGEN

De volgende zandwegen zullen dit
jaar mogelijk worden verhard: Oude
Borculoseweg (asfalt), Enzerinckweg
(asfalt), Hamsveldseweg (klinkers),
Rommelderdijk (klinkers), Reeoord-
weg(asfalt),Joostinkweg(klinkers)en
de Giezenkampweg (asfalt). De totale
kosten bedragen een half miljoen.
Omdat het verharden van deze wegen
van direkt belang is voor de aanwo-
nenden zullen zij de helft van de ko-
sten moeten betalen. Momenteel vin-

den besprekingen plaats met de aan-
liggende eigenaren over de manier
van uitvoeren en over de financiering.
Op verzoek van de landbouworgani-
saties is onderzocht welke mogelijk-
heden er zijn. Verharden is nodig door
het zware verkeer van en naar de agra-
rische bedrijven. De overige zandwe-
gen komen niet voor verharding in
aanmerking vanuit landschappelijk en
financieel oogpunt. Wel zullen deze
wegen worden verbeterd met „bre-
kerszand". Hiervoor is geen bijdrage
van de aanliggende eigenaren nodig.
Het is evenmin uitgesloten dat alle
wegen met brekerszand worden ver-
beterd.

WELZIJNS-
VERORDENING

Door invoering van de Welzijnswet
moet er een nieuwe gemeentelijke
verordening worden vastgesteld,
waarin de subsidiëring van alle onder
de Welzi^wet vallende werkvormen
wordt l^geld. De subsidiëring van
sportverenigingen zal ook in deze ver-
ordening worden opgenomen. Het
ontwerp voor de nieuwe subsidiever-
ordening zal voor de zomervakantie
aan de aiKieenteraad worden aange--
boden. ̂ gelijkertijd komt een voor-
stel om van het voor subsidie beschik-
bare budget voor 1988 te verdelen. In
de volgende jaren zal dit steeds bij de
begrotingsbehandeling gebeuren.

Uitgangspunt voor de verdeling is dat
in 1988 het totale bedrag voor Wel-
zijnszaken gelijk blijft.

ELZIJNS-
UITKERING

WORDT MINDER
De welzijnsuitkering voor het jaar
1989 is nog niet bekend. Wel is bekend
dat het rijk opnieuw een korting zal
doorvoeren van mogelijk 8.8 procent.
De komende jaren zijn nog verder-
gaande kortingen op de Welzijnsuit-
kering te verwachten.

OERISTISCH
PLAN VOOR
VORDEN

Meer werkgelegenheid
bij toeristische bedrijven
Het toeristisch plan moet toeristisch
imago van Vorden verbeteren; De
werkgelegenheid in deze bedrijven
kan daardoor uitbreiden. De kosten
zullen in hoofdzaak voor rekening
van het bedrijfsleven en van de WV
komen. De gemeente heeft f21.000
gereserveerd voor eventuele bijdra-
gen.

EER SPEEL-
TOESTELLEN

VOOR
HOETINKHOF

EN KERS PEL?
Voor onderhoud van de speelveldjes
is f5.000 per jaar beschikbaar. Moge-
lijk komen er nieuwe speeltoestellen
in Hoetinkhof en op het Kerspel.

ANPASSINGEN
VOOR

GEHANDICAPTEN
De Stichting Welzijn Ouderen onder-
zoek of op- en afgangen van voetpa-
den moeten worden verlaagd, zodat
deze paden beter toegankelijk worden
voor diverse wagentjes. Als dit ge-
beurt, zal er ook een oplossing moe-
ten komen voor het 's winters
sneeuwvrij houden.

ü;GALISATIE-
FONDS DELTA

Het Rijk gaat de financiering voor
Werkvoorzieningsschappen (Sociale
werkplaatsen) veranderen. Tot nu toe
was het zo dat het Rijk het tekort van
een schap aanvulde voor 80% en dat
de gemeente de overgebleven 20% be-
taalt. Het rijk is niet meer bereid om
steeds een bedrag te betalen dat tevo-
ren niet is te overzien. Daarom wil
men in de toekomst een vast bedrag
per jaar toekennen. Het gevolg daar-
van is dat de in Delta deelnemende
gemeente, waaronder Vorden, dan
het tekort van Delta voor 100% moet
opvangen. Delta heeft berekend dat
de nieuwe financieringsvorm onvoor-
delig is. Daar verwacht men dat de ge-
meenten meer zullen moeten gaan
betalen. Delta wil dat er een Egalisa-
tiefonds wordt ingesteld. De bedrijfs-
resultaten van Delta wisselen per jaar
nogal sterk. D.m.v. een egalisatie-
fonds wil Delta dan de financiële ver-
schillen van meerdere jaren kunnen
verrekenen. Het is nog niet bekend
wat dit gaat kosten.

INIKONTAINERS
NAAST Z^KEN
VOOR HlMvüIL

In het komende jaar komt er mis-
schien een proef om het huisvuil in
minikontainers op te halen. Iedereen
die liever een kontain^fcheeft dan
plastic zakken kan deze^ran krijgen
van de gemeente. De hogere ophaal-
kosten komen voor rekening van de
gebruiker. Hier staat tegenover het ge-
mak en het feit dat men geen plastic
zakken meer behoeft te kopen.

KOMPOSTBAKKEN
Evenals vorig jaar zal de gemeente
f 40,- subsidie per aangeschafte kom-
postbak beschikbaar stellen. Een bak
kost dan f80,- in plaats van f 120,-.
Door kompostbakken te gebruiken
wordt er minder aan de vuilnisman
aangeboden. De gemeente bespaart
hiermee jaarlijks f 2.000 op vuilstort-
kosten.

NZAMELING
LANDBOUW-

PLASTIC
De firma Maatman zal waarschijnlijk
in het Gewest Midden IJssel opnieuw
het landbouwplastic inzamelen. Ook
hiermee wordt bespaard op de vuil-
stortkosten. Er blijft dan toch nog
f 1.800 aan kosten voor de gemeente
over. De milieubelangen zijn echter
groot genoeg om dit bedrag beschik-
baar te stellen.

HEMOKAR?

Het Gewest Midden IJssel wil dit jaar
een aktie starten voor het inzamelen
van klein chemisch afval, zoals oude
batterijen e.d. Er komt een voorstel
om een chemokar aan te schaffen, zo-
dat chemische stoffen nagenoeg aan
de deur worden afgehaald. Elke inwo-
ner produceert per jaar 1.3 kg klein
chemisch afval. Het aanbod per inwo-
ner is nu 0.1 kg. Dit moet tenminste
0.5 kg per inwoner worden. De kosten
voor dit gescheiden ophalen zullen

ARANTIE
MINIMUMPRIJS

OUD PAPIER
Diverse verenigingen halen in Vorden
jaarlijks 300.000 kg oud papier en kar-
ton op. Dit geeft een besparing op de
stortkosten van f 10.000. Een vergoe-
ding aan plaatselijke verenigingen
voor ingezameld papier als de prijs on-
der de f 0,034 per kilo komt is reëel.

NDERHOUD
RIOLERINGEN

Voor het onderhoud van het riolering
is een plattegrond nodig waar alle rio-
len op staan. Deze gegevens moeten
worden opgeslagen in een komputer-
programma, zodat aan de hand hier-
van het onderhoud planmatig kan ge-
beuren. De laatste plattegrond dateert
uit 1965. De Provincie dringt aan op
aktualisering. Er zijn particuliere be-
drijven; die gespecialiseerd zijn in het
in kaart brengen en onderhouden van
rioleringen. Bij andere gemeenten zal
worden gevraagd naar de ervaringen
met deze bedrijven. De onderhouds-
kosten worden voor de komende ja-
ren geraamd op f 100.000.

ANDSCHAPS-
ONDERHOUD

Het achterstallig onderhoud aan het
landschap is gedeeltelijk weggewerkt
door middel van werkprojekten voor
werklozen. Misschien krijgen deze
projekten een vervolg in groter ver-
band met meer gemeenten in Oost
Gelderland.

A ADSAGENDA
31 MEI 1988

- meerjarenbegroting;
- wijziging kampeerverordening

en verordening op de rekreatie-
woonverblijven;

- vaststelling Verordening op de
heffing van onroerendgoedbe-
lasting in verband met tariefs-
aanpassing;

- vaststelling Verordening op de
heffing van begrafenisrechten in
de gemeente Vorden 1989 in ver-
band met tariefsaanpassing;

- overeenkomst inzake verplaat-
singGems Metaalwerken b.v. en
Emsbroek installatietechniek
b.v.; aankoop terrein Gems en
doorverkoop daarvan aan Ob-
deijn b.v. te Deventer;

- vervanging cirkelmaaier;
- voorlichting;
- aanvullend voorstel verbouw/

uitbreiding Koetshuis.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 17 meij.l. hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:
- de heer J.A. Norde, Hoetinkhof 75,

voor het verbouwen/uitbreiden van
een woning tot woning met kan-
toorruimte aan de Burgemeester
G alleestraat 10;

- de heer U.H. van Holte tot Echten,
Weidemanweg 6, voor het bouwen
van een werk- en wasruimte;

- de heer A.F. Meijeink, Hoge Slag-
dijk 2, voor een mestvarkensstal.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
deze vergunningen bij het college van
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift indienen.

AARDEVOLLE
BOMEN

Er zijn plannen om beeldbepalende
bomen te inventariseren en te behou-
den door middel van goed onder-
houd. Het kan daarbij gaan om bo-
men van partikulieren en om bomen
van de gemeente. De Werkgroep
Leefbaarheid Vorden heeft al een
eerste inventarisatie klaar. De finan-
ciële konsekwenties zijn nog niet be-
kend.

ERZIENING EN
DEREGULERING

BESTEMMINGS-
PLANNEN

Voor de bebouwde kom van Vorden
zijn er zeventien bestemmingsplan-
nen. Deze plannen moeten iedere
tien jaar worden herzien. Voor een
aantal is deze periode allang verstre-
ken. Sinds l juli 1986 is het mogelijk
om bestemmingsplannen „nieuwe
stijl" te maken. Deze plannen zijn
minder gedetailleerd, geven meer be-
voegdheden aan het gemeentebe-
stuur, zijn minder star en een goed
sturend instrument om.de kwaliteit
van de woon-werkomgeving te bevor-
deren. Het herzien van de bestaande
bestemmingsplannen zal ongeveer
f 500.000 kosten. De kosten van het
invoeren van bestemmingsplannen
nieuwe stijl zullen ongeveer f 600.000
bedragen. Hier staat tegenover dat
door deze manier van plannen herzie-
ning minder vaak zal behoeven te ge-
beuren.

mm :UDELIJKE
• * VERKEERS-

MAATREGELEN
Op 29 en 30 mei aanstaande zijn de
tuinen van „de Wiersse" geopend
voor publiek. Op die dagen is de
Wiersserallee afgesloten voor alle ver-
keer behalve voetgangers en geldt
voor de Brandenborchweg vanaf de
Ruurloseweg tot aan de spoorbaan
voor beide zijden van de weg een par-
keerverbod.

NWB BORDEN

Op het kruispunt Baakseweg-Hack-
fortselaan-Kruisdijk zal een verlicht
ANWB bord worden geplaatst. Ook
andere kruispunten en routes zullen
onder de'loep worden genomen. Waar
nodig zal de bewegwijzering worden
aangepast.

BI rïnt genKcfttófauts is open van
maandag tot en met vrijdag van

f23& uw- - öf> woensdag
13.30 tof f ̂ 00 uur.

afspraak.

r. MA, ̂
afspraak.

sprakvn kunnen
byde iBÜÜB S'



VOORJAARS TAPIJT AKTIE
Merk tapijten o.a.
Desso - Parade - Bergoss
voor OP = OP prijzen
en 5 jaar GARANTIE!

Slaapkamertapijt
in grijs of beige, 400 breed
op foamrug

MEENEEMPRIJS

Parade tapijt
in grijs of beige, 400 breed
trappenkwaliteit

van 139,- 98,"

Desso tapijt
velours, in beige of grijs
van 102,- NU

L eggen gratis ö 5j g""

LEGGEN GRATIS
Intertest woltapijt
400 breed 500 breed
•vxo— onn -•iUCr,- • C.ÏJU,'

198,- 249,-

modern Shag tapijt
in antreciet of grijs, 400 br.

L eggen gratis

Vinyl
2 bruin/beige dessins
400 breed

van 119,-NU 98,"

Half wol tapijt
in beige, grijs of naturel
400 br., van 149,-

Leggen gratis l • %7, ""

Keuken lopers
80 en 100 breed
Diverse kleuren

NU vanaf 21,95

pracht Frisé tapijt
in beige, 400 br., op jute
van 198,-NU

L eggen gratis l O w f""

Keuken tegels
50 x 50, 3 kleuren
uit voorraad

NU p.s. 12,95

PARADE NI J LOM TAPIJT
400 br., op foamrug, trappenkwaliteit

van 159,- NU MEENEEMPRIJS

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24

VORDEN -TEL. 1514

NS
HEiPËN

BEDANKT

Certifit

Spaanse en Franse
geraniums en stamfuchsia's
nu 3 voor f 10,-

hang- en staand

10 voor f 15,-

SALVIA'S, VLIJTIG LIESJE,
AGERATUM, PETUNIA'S, ZILVCTBLAD,
GOUDSBLOEM EN POTULAC NU 40 CT

Afrikanen, Lobelia en Alysum
nu 35 et

STRUIKMARGRIET, PERKDAHLIA, PANTOFFEL-
PLANT, KNOLBEGONIA, TABAKSPLANT, ANJER,
PLUIMHANEKAM EN COLLEUS NU 70 CT

Potgrond 2 zakken voor 1 0,-

Bamboe bonestokken 10 voor 17,50

BLOEMBAKKEN EN BALCONBAKKEN
IN PLASTIC EN STEEN, OOK GEVULDE BAKKEN.

U bent van harte welkom bij

Tuincentrum

Obbinkheide
Halseweg 43 - H alle - Tel. 08343-1530
Weg Ze/hem naar H alle

Tijdelijk f 3,-- korting
bij 2 slips!

Certifit, een produkt van ten Cate,

Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
Tel. 05752-1971

Bij inlevering van deze bon

'n overheerlijk

van 5,- voor 4,̂ O

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Een kwart eeuw gezonde groei
wordt op 1 juni a.s. bekroond

Op 1 juni a.s.
bestaat ons autobedrijf vijf en twintig jaar.
Op die dag zal ook ons flink uitgebreide pand
worden heropend. Hierdoor zijn we in staat U
sneller en beter van dienst te zijn en kunnen we U
in een royalere showroom ontvangen.
Graag nodigen we U uit voor een bezoek aan ons
bedrijf
tijdens de receptie, die zal worden gehouden op
1 juni van 19.00 tot 22.00 uur;
of tijdens de autoshow op donderdag 2 juni en
vrijdag 3 juni van 10.00 uur tot 20.00 uur en
zaterdag 4 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur. Waar
het komplete programma van SUZUKI en FORD en
diverse modellen van andere merken aanwezig
zullen zijn. x

Directie en medewerkers

Autobedrijf Groot Jebbink
Nieuwstad 36 / Rondweg 2 • Vorden • 05752-1794

Een te kleine werkplaats,
te weinig ruimte voor de showroom,
en een te krap kantoor...,
het is eindelijk verleden tijd!

AUTOBEMUJf

Groot
jebbink

ZOU HET ME WEL STAAN?
FRISUREN-
BERATUNG
per Bildschirm

Van 31 mei t/m 4 juni biedt KAPSALON WIEKART U een
absolute primeur op haarmode gebied.

Stelt U zich voor: U wilt graag van coupe veranderen, maar U durft of wilt niet,
omdat U niet weet.... „Zou het me wel staan?"
Op deze vraag kan Kapsalon Wiekart U nu het bevrijdende antwoord geven.
De werkwijze daartoe is als volgt:
We maken een direkt klaar foto van Uw gezicht met en speciale foto-kamera,
welke we enifczins verknippen en leggen deze onder een video-kamera.
Dan leggen vw weer onder die verknipte foto van Uw eigen gezicht de door u en
Kapsalon Wiekart uitgezochte nieuwe kapsels en .... uitzoeken maar!

BIJNA£CHT ONGELOOFLIJK!
U hebt de keuze uit zeer uiteenlopende kapsels! U ziet dan op een monitor
Uw eigen gezicht met een geheel nieuwe coupe.
Of dit nu is van lang naar kort of van kort naar lang haar, alles is mogelijk
en zichtbaar op de monitor.

WIEKARTKom vrijblijvend bij ons binnen
Kapsalon

Dorpsstraat 30 - Vorden - Tel. 1423

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

HET PROGRAMMA 1988/1989
IS WEER UIT!!

Dus tijd om aan te me/den.

NIEUW:

Kursus
Dramatische Vorming

Onze winkel is

Vernieuwd en uitgebreid

Daarom geven wij
vanaf donderdag 26
t/m zaterdag 28 mei

10% korting
op verf en behang uit voorraad.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Gall«?straat 60

Telefoon 05752 2637

O
f m 7"1

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen



Het kan ook zo!!
Op woensdag 11 mei was het een feest
van jewelste op het plein en het sport-
veld van S.G. „de Graafschap", de ge-
meentelijke school voor LEAO en
LMO aan de Wijnhofstraat in Zut-
phen.

De leerlingen van de vierde klas, op
dit moment al druk bezig met hun
eindexamen, sloten in het kader van
hun examenstunt het schooljaar af
met een grandioos festijn. Het school-
plein werd omgetoverd in een gezellig
terras, op het sportveld mochten de

met
Televisie

reparaties
direct

naar

leerkrachten, in de meest vreemde
uitdossingen, hun sportiviteit tonen.
Hoogtepunt van deze gezellige, goed
georganiseerde dag was de sponsor-
loop. Een viertal leerkrachten, waar-
onder ook de directeur van de school,
liep tegen betaling rondjes om het
sportveld. Dat werd een flinke klus.
De leerlingen hadden er nogal wat
voor over om de leerkrachten te zien
lopen.

Samen met de verkoop van limonade
e.d. op het terras, de opbrengst van
een aantal kermisachtige attracties en
de bijdragen van een aantal plaatselij-
ke bedrijven bracht deze sponsorloop
een fantastisch bedrag op: ca. f 1500,-!

Op initiatief van de organiserende
groep leerlingen komt dit bedrag geheel
ten goede aan de bestrijding van kanker
hu kinderen.

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

M l f l I L L L V I S I f V I D E O

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEM KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

'5 maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Vanaf l mei kunnen we in Nederland niet alleen met de bekende
munten en bankbiljetten betalen, maar ook met de nieuwe f 5,- munt
De nieuwe f 5,- munten zyn gemaakt van goudkleurig verbronsd nik-
kel, hebben een doorsnede van 23,5 mm, wegen 9,25 gram en zijn 2,7
mm dik. De nieuwe munt past in de muntserie die Ninaber van Eyben
heeft ontworpen toen Koningin Beatrix haar moeder opvolgde.

Munten hebben vergeleken met bil-
jetten grote voordelen. Ze kunnen
niet scheuren, hebben bij een brand
grotere overlevingskansen, ze waaien
niet weg en slijten niet zo snel. Ze heb-
ben alleen één nadeel: de portemon-
nee wordt wat zwaarder.
Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe
vijfje een beetje op de stuiver. Maar

leggen we beide munten naast elkaar,
dan zijn er toch heel opvallende
verschillen.

De f 5,- munt is tweemaal zo dik als
de stuiver, heeft een kartelrand met
daarin de tekst „God zij met ons" en
ook de kleur is duidelijk anders.
In het begin zal het even wennen zijn

volop teenslippers
badslippers
waterschoentjes

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 Tel. 1342

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

-HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Schoonmaak- en
Schoorsteertveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

zo'n nieuwe munt. Het is een beetje te
vergelijken met op vakantie gaan naar
het buitenland. De eerste dagen weet
je niet goed raad met die vreemde
munten en is er kans op vergissing.
Let dus goed op wat u ontvangt of uit-
geeft: het kan u f 4,95 schelen!
Het is de bedoeling dat de automaten-
houders hun muntautomaten aanpas-
sen aan de nieuwe f 5,- munt, zodat
we ook daar met de nieuwe munt kun-
nen betalen.

De f 5,- munten zullen de f 5,- biljet-
ten langzamerhand gaan vervangen,
maar blijven voorlopig wettig betaal-
middel. Te zijner tijd zal de Neder-
landsche Bank bekend maken wan-
neer de biljetten moeten worden inge-
wisseld.

NIEUW OP DE MARKT:

Kloosterbalsem
Kloosterbalsem is een heel oud mid-
del, dat al in het begin van deze eeuw
verkrijgbaar was bij de drogist. Het
was een goed, biologisch, wrijfmiddel
voor pijnlijke spieren en gewrichten
dat, ingesmeerd op de gevoelige plaat-
sen, een weldadige warmte gaf. Dat
komt o.a. door de menthol-eucalyptus
olie, die bovendien lekker fris ruikt.
Eenjaar of tien geleden verdween het
uit de winkels, omdat de toenmalige
fabrikant de produktie had gestaakt.
Maar sinds kort is Kloosterbalsem
weer in de oude en originele samen-
stelling verkrijgbaar, in potjes van 100
gram zalf. De smeerbaarheid is echter
aanmerkelijk verbeterd, waardoor de
zalf goed kan worden gebruikt ter on-

dersteuning van de warming-up bij werkstoffen, zonder conserveermid-
het sporten. del.
Kloosterbalsem bevat de van oudsher Verkrijgbaar bij elke apotheek en dro-
uitsluitend natuurlijke en zuivere gisterij.

Heeft U al vakantieplannen?

Denk ook eens aan een
vakantie op de boerderij
Het voorjaar nadert, de reisgidsen voor het zomerse/zoen zijn
weer u/'t we gaan weer vakantieplannen maken. Dat wordt weer
kijken en vergelijken. Wij willen onze lezers daaromook eens wij-
zen op een heel aantrekkelijke manier om het massatoerisme te
ontlopen. Ook in het hoogseizoen. Want het kan nog best. Rust,
ontspanning en indien gewenst ook inspanning in een rustige
omgeving. Waar? Op een boerderij in één van de vele mooie ge-
bieden die de Bondsrepubliek Duitsland rijk is.

In ons land is dit type vakantie nog
niet zo bekend. Maar onze oosterbu-
ren zijn er al jaren mee vertrouwd.
Duizenden boerderijen, verdeeld
over alle Duitse deelstaten, beschik-
ken over goed ingerichte vakantie-
woningen, appartementen en ka-
mers. Er bestaat zelfs al 20 jaar een
speciale adresgids onder de titel
"Ferien auf dem Lande".

Met z'n 720 pagina's kunnen we de
wegwijzer naar heel bijzondere va-
kantie-bestemmingen gerust een
boek noemen. Er staan niet minder
dan 2200 boerderijen in beschreven
die graag gasten ontvangen. Bij el-
kaar niet minder dan 15.000 kamers
voor één, twee of meerdere perso-
nen.
Een overnachting met boerenontbijt
is er vanaf DM 1 5,00, een vakantie-
woning vanaf DM 25,00.

Veel mogelijkheden
Als gids is het boek heel makkelijk te
gebruiken, ook voor iemand die de
Duitse taal niet zo goed beheerst.
Op een duidelijke en complete ma-
nier is van alle adressen aangegeven
om welk type agrarische bedrijf het
gaat en welke faciliteiten de vakan-

tiegangers ter beschikking staan,
ook in de omgeving. Bovendien zijn
bus- en treinverbindingen aangege-
ven.

Veel van de boerderijen bieden spe-
ciale attracties. Zo kan men op zo'n
600 boerderijen paardrijden, terwijl
vissers hun hengel kunnen uitgooien
in de omgeving van meer dan 500
boerderijen. Uw huisdier kunt u
meenemen op 900 boerderijen en
op 800 adressen kunnen kinderen
ook zonder begeleiding van volwas-
senen hun vakantie doorbrengen.
Het hoeft allemaal niet alleen in de
zomers, want ruim 700 boerderijen
bieden tevens de mogelijkheid van
wintersport. En voor hen die zelf
boer willen spelen: op 500 boerde-
rijen kunt u, op vrijwillige basis, mee-
werken op het land.

Voor wie nog twijfelt, ruim 1000
boerderijen ontvangen u ook voor
een korte vakantie, een weekend of
alleen maar een overnachting onder-
weg. Trouwens een groeiend aantal
boederijen ontvangt ook groepen.
Met de kegelclub of wat dan ook, de-
ze gastboeren hebben daarvoor leu-
ke arrangementen.

HELP ONS HOPEN
Collecte van 23 mei t/m 5 juni 1988

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ook de beste service...

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

voor uw Bloementuin
Bloeiende tuin-, perk- en balkonplanten - Geraniums -
fuchsia's, hang en stam - Tomaten - Paprika's -
Chrysantenstekken, enz.

Kwekerij H 6.10HkS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg

Tel. 05753-1395

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

vrijetijdskleding
BINNENKORT OOK IN AALTEN

DAMES
TRICOT PLOOIROKJE

wijd model
kleuren: lila, wit, rood, zwart, marine
merk COTTON CLUB

FOCUSPRIJS
Gewoon goedkoper!

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM
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Ratti promoveert naar
eerste klasse
Het zaterdag-elftal van SV Ratti is donderdag gepromoveerd naar de
eerste klasse. Een beslissingswedstrijd in Eerbeek tegen Wilp werd
door de Kranenburgers met maar liefst 5-1 gewonnen.

Door de laatste competitiewedstrijd
met 4-1 van Beekbergen te verliezen,
waardoor het kampioenschap van de
tweede klasse werd gemist, eindigde
„Ratti" samen met Wilp op een ge-
deelde tweede plaats. Hierdoor moest
een extra wedstrijd de beslissing bren-
gen welke ploeg samen met kampioen
Beekbergen naar de eerste klasse zou
promoveren.
Een door het ontbreken van drie ba-
sis-spelers gehandicapt „Ratti" begon
de wedstrijd die in Eerbeek werd ge-
speeld, erg nerveus. In de eerste mi-
nuten behoedde doelman Herbert
Rutgers met fraaie reddingen „Ratti"
voor een achterstand.
Halverwege de eerste helft nam „Rat-
ti" de leiding door een doelpunt van
Pascal Klootwijk (1-0). De vreugde
was echter slechts van korte duur,
want enkele minuten later scoorde
Wilp de gelijkmaker (1-1), een stand
waarin voor de rust geen verandering
meer kwam.

Enkele omzettingen in de ploeg van
trainer Martin Heuvelink brachten na
de rust een als herboren spelend „Rat-
ti" teweeg.
Na enkele minuten bracht uitblinker
Han Teilegen „Ratti" op een 2-1 voor-
sprong door een vrije trap ineens ach-
ter de Wilp-doelman te schieten.
Door doelpunten van Piet Immink,
Dick Smit en opnieuw Piet Immink
bouwde „Ratti" onder grote vreugde
van de vele supporters de voorsprong
uit naar een 5-1 eindstand.

Door dit resultaat is promotie naar de
eerste klasse gerealiseerd.

Dit heugelijke feit werd 's avonds in de
Ratti-kantine uitbundig gevierd.
Dhr. Homma van Atomica-Plastics,
hoofd-sponsor van „Ratti", zegde als
als promotie-geschenk nieuw kleding-
materiaal voor het komende seizoen
toe, waarin Ratti in de eerste klasse uit-
komt.

SPORTNIEUWS

• Zaterdag begint
„Drie week-enden toernooi"
Ratti

Aaanstaande zaterdag bijten 's mor-
gens acht teams van de E-pupillen het
spits af. De teams van Markelo, Bos-
winkel, SVBV en Pax spelen de eerste
wedstrijden. Aan het eind van de mor-
gen kunnen dan de te winnen bekers
worden uitgereikt.

Zaterdagmiddag treden twaalf elftal-
len, uitkomend in de tweede klas Za-
terdag, aan, waaronder hetpas gepro-
moveerde Ratti l en Ratti 2.

Het toernooi wordt zondag vervolgd
met in de ochtenduren 10 ploegen, uit-
komend in de vijfde klas Zondag. De
meeste belangstelling zal hier uitgaan
naar Ratti 3 en 4 en Vorden 6.

Zaterdag 4 juni daaropvolgend is door
de toernooicommissie geheel inge-
ruimd voor het bekende „six-of-fami-
ly toernooi", terwijl zondag 5 juni de
verenigingen, uitkomend in de vierde
klas Zondag hun beste beentje zullen
voorzetten, terwijl 's middags de stan-
daard-elftallen van Veldhoek, Marien-
velde, Halle en Ratti aantreden.

• VTP Tennisnieuws

Uitslagen zaterdagcompetitie:
gem. 5e kl. Vorden 1-de Schaek l 5-0,
Neede 2-Vorden 2 4-1 - gem. 6e kl.
Voost 3-Vorden 3 2-3 - heren 5e kl.
Vorden 1-Gorssel l 4-2 - heren vet. 4e
kl. Tepci 3-Vorden l -juniorenjong. A
Vorden-de Maten 6-0 - gem. B Ruurlo
1-Vorden 13-2, Vorden 2-Lochem 2 3-
2.

Uitslag woensdag-jeugdcompetitie:
IJsselweide (Ulft)-Vorden 10-0.
Nadat het Ie gemengd team in de 5e
klas en de junioren jongens A vorige
week al kampioen geworden waren,
hebben zij beiden het afgelopen
weekend de volle winst weer binnen-
gehaald. Terecht dat de voorzitter Jan
van der Laan de spelers en speelsters
huldigde met een mooi boeket bloe-
men. Hij zei verder te verwachten dat
het gemengde team zal promoveen
naar de 4e klas en dat het junioren jon-
gensteam de finale van de Gelderse
Kampioenschappen zal halen.
Doordat het herenteam, spelend in de
5e klas, afgelopen zaterdag met 4-2
van koploper Gorssel l won, hebben
zij de koppositie overgenomen. Ko-
mende zaterdag speelt dit team van
captain Peter Pijnappel de laatste
wedstrijd thuis tegen Eerbeek 2.
Een 6-0 of 5-1 overwinning is voldoen-
de om kampioen te worden. Bij een
eventueel kampioenschap moet er op

Weekend
recept
Slagerü
Vlogman

Biefstuk met kmidenboter
Geroosterde biefstuk, waarbij wat kruidenboter, gemengde salade en
jonge voorjaarsgroente en kleine gebakken aardappeltjes worden gege-
ven, bereid je in een ommezien, terwijl het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen plm. 600 gram biefstuk.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel enkele
druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles goed en
vorm er een rol mt een doorsnede van 4 centimeter van. Verpak de rol in
folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de biefstuk droog met keukepapier. Wrijf ze in met wat grof gema-
len zwarte peper en bestrijk ze met wat (olijf)olie. Rooster de biefstuk on-
der een zeer hete grill in 6 min. aan weerstzijden bruin. U kunt natuurlijk
ook de contactgrill of het eenvouddige ijzeren grillplaatje gebruiken om
de biefstuk te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal waarop het
vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie, omdat het vlees er anders
aan vast blijft „kleven". Bestrooi de biefstuk na het roosteren met een
beetje zout. Leg de geroosterde biefstuk op een voorverwarmde schaal
en leg op elk biefstukje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 min. - Energie per portie: ca. 2280 kj (550 kcal).

zaterdag 11 juni een promotie-uit-
wedstrijd gespeeld worden om uit te
maken wie er het volgend seizoen in
de 4e klas heren mag spelen. Vorig jaar
werd dit team wel kampioen in hun af-
deling, maar slaagde zij er riet niet in
om de promotiewedstrijd te winnen.

In verband met het Pinksterweekein-
de was er geen zondagcompetitie. Het
komend weekeinde worden de laatste
competitiewedstrijden voor de zater-
dag- en zondagcompetitie gespeeld.

• LR en PC de Graafschap
Op zaterdag 21 mei werd er door de
paarden een wedstrijd in Markelo be-
zocht. Voor Rita Wijnbergen met
Charlie was er in de B-dressuur nog
een tweede prijs weggelegd; ze had
132 punten.

2e Pinksterdag gingen 3 ruiters naar
Groenlo om hun resultaten daar te la-
ten zien. Wim Lenselink met Grando
wist in het M-springen nog een vier-
de plaats voor zich op te eisen. Het
was een lange dag, die op het aller-
laatst nog werd beloond.
De pony's gingen deze dag naar de
buurtvereniging „de Hamelandruiter-
tjes" in Geesteren. Er werd matig ge-
presteerd. Monique Groot Roessink
wist met haar pony in de B-dressuur
met 125 punten een 3e plaats te halen.
Martine Rutting werd met Mona in
het L-springen nog 3e. Saskia Vreman
met Hamed haalde in het L2-dressuur
een Ie plaats en in het L-springen een
2e plek. Een dag die voor deze ruiters
zeker als een goede dag beloond is.

• Zaalvoetbalclub Velocitas:
Dames sturen Herenafdeling
het bos in!!

Het „gerommel" binnen de Vordense
zaalvoetbalclub „Velocitas" heeft er de
afgelopen week toe geleid dat het be-
stuur is afgetreden, de dames het heft in
handen hebben genomen, die vervol-
gens de voetbalbond een brief hebben
gestuurd n^Étaarin de mededeling dat
de heren zURoetballers van Velocitas
met ingang van l juni aanstaande als lid
van de KNVB worden afgemeld! Dat
betekent dat „Velocitas" vanaf heden
en vrouwek^bestuur kent met daar-
naast louteWouweujke leden.
„Een besluit dat tijdens de laatste le-
denvergadering op democratische,
maar helaas noodgedwongen wijze is
genomen", zo sprak de kersverse
voorzitter Anita Pierik.
Op deze bewuste door het bestuur uit-
geschreven ledenvergadering, schit-
terden de heren namelijk door afwe-
zigheid. Omdat het bestuur aftrad was
er voor de vrouwelijke leden die graag,
met „Velocitas" door wilden gaan
geen andere keus dan alleen (zonder
de heren) verder te gaan,
Hoe kan het zover komen? Deze
vraag legden we voor aan de zojuist af-
getreden voorzitter Koos van Bergen-
henegouwen. Zegt hij: „We sudder-
den al een paar jaar met een inkom-
pleet bestuur. Dostal, Kornegoor en
ikzelf. Dat kon zo niet doorgaan. „Ve-
locitas" bestaat zo'n acht jaar en had
op gegeven moment zelfs vijf heren-
teams en één damesteam. Het aantal
herenteams was mede ontstaan door-
dat er zich drie „komplete" teams
kwamen aanmelden, die ook in de
hun samengestelde formatie wilden
spelen.
Wij hebben toen als bestuur met deze
teams afgesproken: prima, jullie kun-
nen één jaar met hetzelfde team spe-
len, maar na dat jaar zal het bestuur of
een commissie de opstelling van de
elftallen bepalen. In deze drie teams
kwamen nl. spelers uit die volgens ons
wel „hoger" konden spelen. De voet-
ballers gingen met ons voorstel ak-
koord, maar wat gebeurde er: alle drie
teams promoveerden en wilden het
seizoen daarop in hun eigen opstel-
ling verder gaan.
Het bestuur heeft dat niet geaksep-
teerd met als gevolg dat deze drie
teams afhaakten. En zo bleven er nog
twee herenteams over", zo zegt Koos
van Bergenhenegouwen. Het inkom-
plete bestuur bleef overigens door-
gaan met het zoeken naar bestuursle-
den.

Van Bergenhenegouwen: „We heb-
ben er alles aan gedaan maar konden
geen mensen krijgen. Voor ons kon
het niet langer zo. Er werd een verga-
dering uitgeschreven en hebben we
de leden van het één en ander op de
hoogte gesteld. De leden kregen in de
gaten dat het ons ernst was, zodat op-
nieuw een vergadering werd belegd.
Opnieuw toonden de heren zaalvoet-

ballers („Velocitas" kende officieel dus
nog twee herenteams) geen bereid-
heid om op deze uitermate belangrij-
ke vergadering te komen", zo zegt
Koos an Bergenhenegouwen. Het
drietal Dostal, Kornegoor en van Ber-
genhenegouwen bleven bij hun be-
sluit om af te treden.

Vrouwelijk bestuur
De aanwezige dames wilden door-
gaan met „Velocitas" en kozen toen
een nieuw bestuur, dat voorlopig be-
staat uit Anita Pierik voorzitster, Her-
mien Spithoven sekretaresse en An-
kie Bijenhof penningmeesteres. De
heren van „Velocitas" werden vervol-
gens „het bos" ingestuurd.

Anita Pierik: „Voorlopig spelen we met
één team in de competitie en zullen
we ons nader over de toekomst gaan be-
raden. We zullen proberen het aantal
leden uit te breiden. In elk geval bhjft
„Velocitas" bestaan!"

• Slotbal W Vorden
De voetbalvereniging „Vorden" houdt
zaterdagavond 28 mei in bar-bodega
„'t Pantoffeltje" een slotbal. Muzikale
medewerking wordt daarbij verleend
door „het Grolsch Combo".
Tijdens deze feestelijke avond zal het
bestuur onder meer het "Elftal van
het jaar" en het sportiefste elftal be-
kend maken. Tevens zal de „Tackle
Topscore Trophee" worden uitgereikt.

• Vorden recipieert ter
gelegenheid van promotie

Ter gelegenheid van de promotie naar
de 4e klas KNVB houdt de voetbalvere-
niging „Vorden" op woensdagavond 8
juni een receptie in „het Pantoffeltje" te
Vorden.

•
• Vorden Ao kampioen!
Dankzij een 2-1 overwinning op VIOS
uit Beltrum werd Vorden Ao Pinkster-
zaterdag kampioen.

Het betrof hier een restant van een
wedstrijd, die enkele maanden geleden
werd gestaakt vanwege het plotselinge
overujden van scheidsrecht«^|ennink
uit Zutphen. De wedstrijd wS^en een
half uur oud en de stand was 0-1. Uit-
spelen van deze wedstrijd bleek aan het
eind van het seizoen noodzakelijk.
Zou de zege definitief naar VIOS
gaan, dan kon de Witkampers uit La-
ren de kampioensvlag uitsteken. Bij
een gelijkspel volgde er een beslis-
singswedstrijd tussen Vorden en de
Witkampers. Bij winst van de thuis-
club ging de kampioenstitel naar Vor-
den. En dat laatste was dus het geval.
Voor de aanvang van het restant duel
(15 minuten uit de eerste helft plus de
tweede helft), werd ter nagedachtenis
aan scheidsrechter Bennink een mi-
nuut stilte in acht genomen.

Direkt na het beginsignaal ontspon
zich een spannende strijd, dat door
flink wat toeschouwers werd bijge-
woond. Onder hen het voltallige team
van de Witkampers, dat uiteraard
VIOS luid aanmoedigde!
Vorden begon nerveus, maar kreeg
geleidelijk de zenuwen in bedwang.
VIOS kweet zich van haar sportieve
plicht en maakte het Vorden knap las-
tig. Toen na drie minuten spelen in de
tweede helft Torn van Zeeburg de ge-
lijkmaker scoorde, viel er een bevrij-
dende last van de schouders van de
spelers af. Ook de wangen van trainer
Kolenbrander, leider Ab Nijenhuis en
jeugdmanager Henk de Jonge begon-
nen toen meer kleur te krijgen!
Toen Ronald de Beus een kwartier
voor tijd de winnende treffer scoorde
(2-1) kon Vorden zich alvast op het
kampioensfeest gaan voorbereiden, al
speelden zich in de slotfase nog enke-
le hachelijke situaties voor het Vor-
den-doel af. Het bleef evenwel 2-1 en
konden de champagneflessen op het
veld ontkurkt worden. Na afloop van
de wedstrijd felicitaties en bloemen
en maakten de spelers en leiding met
„Concordia" voorop een kleine rond-
rit door Vorden, waarna er in „het Pan-
toffeltje" een feestje werd gebouwd.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Zeilvereniging ,,Recht So Die Gaat"
verzorgt goedkope en gezellige
vakanties in eigen land
Misschien krijgen we dit jaar wel een zwoele zomer en misschien ook
niet; gezellig wordt het in ieder geval. Want „Recht So Die Gaat", de
zeilvereniging van de goedkopere vakanties, organiseert, ook dit jaar
weer voor de negende keer, verschillende zeilkampen in Friesland en
op de Waddenzee.

Dit alles gebaseerd op een niet-com-
merciële basis, waardoor men voor
een lage prijs (kostprijs) kan varen. De
enige eis, die men aan de deelnemers
stelt is dat ze kunnen zwemmen.
Zeilervaring is niet vereist; dat kun-
nen de deelnemers leren.
Als vanouds vaart men met een moe-
derschip en 4 zeilboten door Friesland
in de week van zaterdag 30 juli t/m 6
augustus 1988 (jongerenweek) en in
de week van zaterdag 6 augustus t/m
13 augustus (ouderenweek).

Vorig jaar een succes, dus ook dit jaar weer; een tocht op de Waddenzee met een
zeilende tjalk. Natuurlijk doet men hierbij ook de eilanden aan. Deze week is
voorjongeren vanaf 17 jaar. De eerste week is van vrijdag 15 juli t/m vrijdag 22 ju-
li en de tweede week is van vrijdag 22 juli t/m vrijdag 29 juli.

Geïnteresseerd? Bel vrijblijvend Gustaaf v.d. Heuvel (Lage Lochemseweg 19,
7231 DK Warnsveld) tel. 05751-1843.

NIEUW OP DE MARKT (SPRANKELEND ALCOHOLVRIJ)

Mousserend vruchtesap
van Zonnatura

jgjL jjjjLjjjjl

Door toevoeging van koolzuur aan
pure sappen van Franse appelen,
rode en witte druiven, heeft Zon-
nat u ra een bijzondere primeur
ontwikkeld voor fijnproevers met
een neus voor alcoholvrij.

De frisdranken zijn vervaardigd uit
pure vruchtesappen, zonder toevoe-
ging van conserveer-, geur-, kleur-,
smaak- of zoetstoffen.
Reformexperts bij Smits Reform
(Putten) combineerden druive- en
appelsoorten uit diverse streken van
Frankrijk.

Vooral dat tikkeltje koolzuur blijkt het smaak-karakter dermate te accentue-
ren, dat in wijnkringen gesproken wordt van een volwaardig alcoholvrij alter-
natief. Kortom, een grand cru. De bourgogneflessen zijn herkenbaar aan een
feestelijk goudkleurig manchet. Koel serveren.

Open Huis Bruidsinfo centrum

Meimarkt te Zutphen
Tijdens de Meimarkt op zondag 29 mei
a.s. heeft het Bruidsinfo centrum Open
Huis. Op deze dag zal de IJsselkade
omgetoverd worden in Franse styl, met
o.a. terrasjes, muziek, etc. aan het wa-
ter.

De muziek wordt verzorgd door „Trio
Pluzz", terwijl het Zutphense restau-
rant „André" het terras zal bedienen.
Met veel belangstelling wordt naar de-
ze dag uitgekeken, omdat het kan die-
nen als 'n aanzet voor de wens van ve-
le Zutphenaren, nl. een IJsselboule-
vard. Hopelijk zullen de weergoden
zich van de goede kant laten zien.

Rabobank helpt ouderen en
gehandicapten op vakantie
De Rabobanken verlenen sinds enige üjd een bijzondere service. Zjj
heeft speciale reismogelijkheden voor mensen, die wat ouder worden
en/of een handicap hebben.
Steeds vaker blijkt dat mensen, die wat ouder worden, aangewezen
/Ü n op extra zorg en hulp om op vakantie te kunnen gaan. De behoefte
hieraan zal in de toekomst steeds groter worden, daar het aantal oude-
ren (op dit moment circa 1,5 m i y oen 55+ers en 1,4 mi y oen mensen
met een handicap) sterk toeneemt.

De Rabobank volgt hiermee het voor-
beeld van de grote touroperators Ar-
ke, Holland International, Hotelplan
en Oad. Deze touroperators werken
reeds samen met de IHD (Internatio-
nale Hulpdiensten). Deze Stichting
heeft op een aantal bestemmingen
(Costa del Sol, Cote d'Azur, en per l
november ook op Gran Canaria)
hulpdiensten, die het mogelijk ma-
ken, dat de mensen die op extra zorg
en hulp zijn aangewezen, gebruik
kunnen maken van reizen die touro-
perators in hun programma's aanbie-
den. Uit ervaring blijkt dat, als er ter
plaatse zo'n hulpdienst is, velen van
een vakantie in het buitenland kun-
nen genieten.
De hulpdienst wordt gevormd door
Nederlands persoeenl, deskundig op

(para)medisch-, verpleegkundig-, so-
ciaal-, technisch- en administratief ter-
rein. Er zijn 4 soorten hulpdienstpak-
ketten die de kliënt kan boeken, varië-
rend in prüs van f 10,00 tot f250,00 p.p.
per week. De kliënt stemt zelf met de
Internationale Hulpdiensten af welk
hulpdienstpakket voor hem geschikt
is.
Er kan 24 uur per dag, 7 dagen per
week, een beroep worden gedaan op
de hulpdienst op de vakantiebestem-
ming. Dit maakt het voor degene, die
van een dergelijke hulp gebruik die-
nen te maken, mogelijk om met een
gerust gevoel op vakantie te gaan.
Bij de reisadviseuse van de Rabobank
is een folder van de Internationale
Hulpdiensten beschikbaar, met meer
gedetailleerde informatie.



Nagekomen familie-advertentie

Op 24 mei 1988 is gekomen en weer ontnomen ons
mooie dochtertje

Eline Janet van Hal

Vorden: Karel en Janet van Hal

7251 EE Vorden,
Molenweg 12

„We zullen je nooit vergeten."

De teraardebestelling zal in besloten kring plaats heb-
ben.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

uw
briefpapier

komt overal...
Hoe zal de indi*uk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt. CtlTIHUATHOyHR

lid Koninklijk
Verbond van
GraSscEë
Ondernemingen

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA^ORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Sprookjesbos in C f teling
weer als nieuw
Hoeveel miljoen kinderen hebben al rondgedwaald door het Sprook-
jesbos van de Efteüng? Hoeveel hebben er genoten van deze wónder-
wereld waarin populaire sprookjesfiguren echt tot leven komen?
Sneeuwwitje en haar dwergen, dé wolf met de zeven geitjes, Doorn-
roosje, Hans en Grietje, en de onvergetelijke Langnek...,. in dit bos
zijn door de kunstenaar Anton Pieck ruim veertig sprookjes op verras-
sende wijze uitgebeeld. In 1951 werd het Sprookjesbos geopend, het
wordt elk jaar goed onderhouden maar kreeg deze winter een radicale
opknapbeurt. Het Sprookjesbos is nu dus weer als nieuw.

Het legendarische bos is, sinds het
in 1951 is geopend, regelmatig uit-
gebreid en vernieuwd. Bijna veertig
jaar geleden was zo'n projekt zeld-
zaam en werd er in heel Nederland
over gesproken. Dat kwam ook en
vooral omdat Anton Pieck er zijn
stempel op had gezet en deze won-
derlijke droomwereld op zijn ge-
heel eigen wijze vorm heeft gege-
ven. Toen al leverde de techniek
onzichtbaar zijn aandeel: de wolf
uit Roodkapje ademde echt, de
heks uit Doornroosje zat te spinnen
en de geitjes speelden ganzebord
terwijl de wolf aan de deur stond te
kloppen. En niet te vergeten: die
langer wordende hals van Langnek
waar zoveel kinderen al verrukt
naar hebben gekeken.

Beeld, geluid en beweging
Dat Sprookjesbos was zo'n succes
ook omdat hier voor het eerst op
grote schaal een combinatie van
beeld, geluid en beweging werd
toegepast. Wat toen nog in al zijn
eenvoud een vondst was, werd later
toegepast in een aantal andere Efte-
ling-projekten: in het Carrousel van
Anton Geesink, in het Spookslot en
vooral in het Fata Morgana, een
Oosters avontuur met zo'n 140
computergestuurde bewegende
poppen, happende krokodillen en
slangen en brullende tijgers. In de
show rond deze acht minuten du-
rende tocht spelen ook de verlich-
ting en het geluid een belangrijke
rol.
Terug naar het Sprookjesbos
Efteling biedt een uitgebreid pak-
ket aan attrakties voor alle leeftij-
den. Zodat nu kleuters en tieners,

de vaders en moeders zelf en ook
de senioren er veel plezier beleven.
Maar Efteling behoudt een zwak
plekje voof de kleinen en daarom
werd deze winter veel aandacht be-
steed aan het Sprookjesbos. De
poppen kregen een nieuw verfje, de
techniek van beweging en geluid
werd aangepast en waar nodig ver-
beterd. Zo zijn attrakties die nooit
hebben bewogen nu plotseling tot
leven gekomen. En ook de uiterlij-
ke verzorging van het bos is grondig
opgeknapt, zodat alle sprookjesfi-
guren en hun fraaie huisjes nu weer

m

'm volle pracht uitkomen tegen het
groene decor van het bos.

Tijd voor een kennismaking
Alleen al het hernieuwde Sprook-
jesbos is dit jaar een extra aanlei-
ding voor ouders een bezoek te
brengen aan het leukste familie-
park van Europa. Misschien herin-
neren ze zich nog hun eigen verruk-
kelijke ervaringen uit hun jeugd die
ze in Efteling hebben opgedaan. Ze
zullen zeker genieten van de reac-
ties van hun kinderen die dwa-
len door deze wonderlijke wereld.
Want in alle snelheid, spanning,
sensatie en verrassingen die de Ef-
teling voor alle leeftijden biedt,
blijft er voor de kleintjes de charme
.van het Sprookjesbos: een plaats
waar je in bijna levende lijve de
vriendjes ontmoet die de wereld
van je dromen bevolken.

Het Sprookjesbos in Efteling heeft
deze winter een grondige opknap-
beurt gekregen. Dit bos vol verrassin-
gen is ontworpen door Anton Pieck;
het is naast alle grote en aantrekke-
lijke toppers in Efteling voor de klei-
ne bezoekers een verrukkelijk oord
waar ze de figuren uit hun geliefde
sprookjes kunnen ontmoeten.

SPORTNIEUWS

KIJK UIT!
Goed zien in
het verkeer
blijft noodzaak
Ziet U de verkeersborden wel eens on-
scherp of mist u zo nu en dan een rich-
tingaanwijzer? Dan hoort u by de l op
de 5 verkeersdeelnemers die onvol-
doende ziet. Of u nu een automobilist,
een fietser, een motorrijder of een voet-
ganger bent, wel of niet bril- of contact-
lensdragend, jong of oud, het is van het
grootste belang een regelmatige oog-
controle te laten doen.

Opticien Siemerink gaat het publiek
hierbij helpen. Door middel van en
jaarlijkse gratis ogentest kan de consu-
ment zelf constateren hoe het met
zijn gezichtsvermogen is gesteld. Te-
gelijkertijd is men verzekerd van en
vakkundig en vrijblijvend advies van
de vakman. ^^

Elke verkeersdeelnemer die nu een
ogentest doet, ontvangt een persoon-
lijk „Kijkbewijs", waarin gedurende
vijf achtereenvolgende jaren kan wor-
den bijgehouden hoe d^^schillende
aspecten van het gezicrnsvermogen
zich ontwikkelen.

Het belang van bovengenoemde
voorlichtingscampagne wordt beves-
tigd door een oriënterend onderzoek,
dat de SWOV (Stichting Wetenschap-
pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)
onlangs heeft gedaan naar de relatie
tussen gezichtsvermogen en gedra-
gingen in het verkeer. Dit gebeurde in
opdracht van het Informatiecentrum
Beter Zien, een voorlichtingsinstantie
van de Nederlandse opticiens en op-
tiekleveranciers.

Wegwijzer
in geldzaken
De Wegwijzer is in eerste instantie af-
gestemd op de vrouw, die voor zich-
zelf of haar huisgenoten geldzaken re-
gelt. De brochure wijst haar de weg op
tal van gebieden en in de verschillen-
de levenssituaties (van school tot de
„oude dag"), waarbij geld een rol
speelt.
Ook anderen kunnen in deze brochu-
re nuttige informatie vinden over
(geld)zaken als kinderbijslag, school-
geld, werken, belastingen, sociale ze-
kerheid, studiefinanciering, woonvor-
men, huren, zwangerschap en beval-
ling, adoptie, AOW, sparen, geld le-
nen, enz.
Voor specifieke informatie verwijst de
brochure naar voorlichtingsmateriaal,
dat de overheid en allerlei instanties
daarover hebben uitgegeven.

De Wegwijzer is gratis, op schriftelijke
aanvraag, verkrijgbaar bij ondermeer
het Ministarie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en bij het Ministerie
van Financiën, Centrale Directie Voor-
lichting, Postbus 20201, 2500 EE Den
Haag.

Dammen
Onderlinge kompetitie
Op de laatste speeldag waren de uit-
slagen als volgt:
H. Wansink-H.Ordelman l-l,B.Hid-
dink-M. Voskamp 0-2, J. Hoenink-B.
Nijenhuis l-l, B. Breuker-S. Buist 0-2,
G. Wassink-T. Janssen 2-0, W. Wesse-
link-H. Graaskamp 2-0, J. Masselink-
H. Hoekman 0-2, G. Brummelman-
M. Boersbroek 0-2.
De eindstand luidt: 1. Gerrit Wassink
1129 Keizerpunten - 2. Henk Hoek-
man 1100-3. Harry Graaskamp 1051-
4. Aart Walraven 884 - 5. Henk Rue-
sink 86; Wieger Wesselink haalde 925
punten, maar kwam l wedstrijd tekort
om opgenomen te worden in het eind-
klassement.

In de eerste klasse was de eindstand:
l.Aart Walraven 884 - 2. Martin
Boersbroek 802 - 3. SaskiaBuist 752 -
4. Jan Koerselman 710 - 5. Herman
Wansink 707.

In het komende seizoen zijn er wat
veranderingen op til. DCV l speelt 11
wedstrijden i.p.v. 9 door uitbreiding in
de landelijke kompetitie. De eerste
klasse distrikt Oost bestaat uit 8-tallen
i.p.v. 10-tallen, wat inhoudt dat er 2
plaatsen afvallen. Het derde zei hier-
door volgend jaar sterker kunnen uit-
komen.
Als nieuw lid hebben zich aangemeld:
Henk Grootenhuis ten Harkel, die sa-
men met Wieger Wesselink komend
jaar ook een training voor het eerste
tiental op poten zet, en Jacques Eb-
ben, die vorig jaar voor DCD Does-
burg in de tweede klasse uitkwam.

Na het spelen van beslissngswedstrij-
den is de eindstand bij de jeugd als
volgt:
Groep A: 1. FriedaMeyerman,2. Bert
Klein Kranenbarg, 3. G eet Jan Was-
sink, 4. Dorien van Dijk, 5. Bert Be-
renpas en 6. Alexander Molendijk.
Groep B: 1. Ruben Bleumink, 2. Bas-
tiaanStar,3. Samuel Wassink, 4. Kees
Koren, 5. MaartenLubbers,6. Michal
Wassink.

Het damseizoen wordt afgesloten met
een gezellige (kegel)avond in „de Bog-
gelaar" te Warnsveld op 10 juni a.s.

Touwtrek-
vereniging
Vorden
viert
30-jarig bestaan
Om deze reden heeft het bestuur van de
TTV Vorden vorig jaar by het B ondsbu-
reau een aanvraag ingediend om een
Internationaal Touwtrektoernooi te
mogen organiseren. Op dit verzoek
werd positief gereageerd.
Het Vierlandentoernooi, dat Zwitser-
land, Zweden, Duitsland en Nederland
jaarUjks zullen organiseren, zal voor de
eerste maal in deze opzet gehouden
worden in Vorden.

De geschiedenis van TTV Vorden
Na enkele toernooien bezocht te heb-
ben werd besloten tot oprichting van
een vereniging (1958). Van het oprich-
tingsbestuur zijn nog enkele leden
zeer actief, o.a. Anton Steenbreker,
Henk Brummelman en Dik Brum-
melman. Als vereniging was de eerste
buitenlandse reis naar Schotland
(1962). In 1963 werd het eerste team
kampioen en het tweede team behaal-
de een tweede plaats.
Ook 1964 was een succesvol jaar met
wederom een kampioen. In 1965 heb-
ben enkele leden deelgenomen met
de Selectie in Zweden (Europese
Kampioenschappen).
Door de eigen leden werd een clubge-
bouw gebouwd in 1968, waar nu nog
steeds gebruik van wordt gemaakt. De
prestaties hadden er niet onder te lij-
den, omdat ook in dit jaar een kam-
pioenschap werd behaald in de A-
klasse.
In 1969 werd dit voortgezet en werd
men zelf ongeslagen kampioen. Dit
jaar werd men ook afgevaardigd naar
de Europese Kampioenschappen in
Ierland.
De 560 kg ploeg en de 640 kg ploeg
werden kampioen in 1972 en 1973.
Ook in 1974 en 1975 was de 560 kg te
sterk voor de tegenstanders.

De Jeugd A was kampioen in 1977, '78,
'79, '82 en '84. De B-jeugd behaalde
het kampioenschap in 1978 en '79. Bij
de Nederlandse Kampioenschappen
werd in 1982, evenals 1983 een tweede
plaats behaald in de 640 kg-klasse.
Al met al resultaten waar de TTV Vor-
den trots op mag zijn!

In 1986 is er een trainingshal gebouwd
naast het clublokaal, wederom door

eigen leden. Elk jaar wordt er een be-
drijfstouwtrektoemooi georgani-
seerd. Ook wordt aan de leveranciers
van oud papier een toneelavond aan-
geboden.

Internationaal toernooi
Op het Vierlanden toernooi, 25 juni
a.s., met ca. 250 deelnemers, komen
twee ploegen uit Zweden, Zwitser-
land, Duisland en Nederland aan het
touw in de 640 kg klasse. In de 680 kg
klasse zal dit ook het geval zijn.
's Avonds kan er gedanst worden in
een grote tent, die bij deze touwtrek-
happening staat opgesteld.
Dinsdag 26 juni kunnen alle touwtrek-
ploegen deelnemen. Er wordt getrok-
ken in de volgende klassen: Jeugd 8-
tallen 520 kg, Dames 6-tallen 420 kg,
Heren 8-tallen 640 kg, Heren 8-tallen
720 kg.

Op 27 juni gaat het om het Kampioen-
schap van Vorden. Bedrijven, buurten,
straten e.d. kunnen hieraan meedoen.
Het belooft een groots evenement te
worden. Kom een kijkje nemen. Als
deelnemer en toeschouwer zult u genie-
ten van touwtrekken op internationaal
niveau.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Fietsclub VRTC elke dinsdagavond wég-
training.

Iedere dinsdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Seniorensport in de Sport-
hal.

ledere woensdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Volksdansen en gymna-
stiek. Stichting Welzijn Ouderen.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
woensdagavond majorettes; donderdag-
avond repetitie drumband en harmonie-
orkest - leerlingen: woensdag en donder-

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Iedere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

MEI
28 Nationale Visdag. Snoekbaars,

vertrek Marktplein
19 Reisje Bejaardenkring
24 Soos Kranenburg. Dia's Australië

JUNI:
2 Bejaardenkring Vorden
7 Bejaardensoos Kranenburg

11 Feestavond in de Herberg, Snoek-
baars

20 t/m 23 Avondfietsvierdaagse
de Achtkastelenrijders

21 Soos Kranenburg, gezellige
middag

30 Dorpscentrum, Feestelijke Ouder-
avond Chr. School
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